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Septembrie
după George Coșbuc

În septembrie, zilele scad mereu şi pe la sfârşitul lunii se fac deopotrivă 
cu noaptea.

Florile de pe câmp încep să moară, pentru că de multe ori noaptea cade 
brumă şi numai câteva îndrăznesc să înflorească tocmai acum.

Nu mai vezi fluturi, deoarece au pierit florile. Nici albinele n-au de unde 
să mai adune miere. Gândăceii au pierit ori s-au ascuns în pământ.

Frunzele copacilor îşi schimbă faţa lor cea verde. Unele se fac roşii şi cele 
mai multe galbene; iar când vântul bate, ele se scutură şi cad. 

Prin grădini, oamenii îşi adună legumele, ca să le păstreze pentru iarnă.
Cât de darnică e toamna! Acum se culeg merele, perele, gutuile, nucile. 

Prin vii e zgomot şi veselie. 
Pe la începutul lunii, păsările se gătesc de plecare. Pe câmp vezi stoluri 

mari de berze. Noaptea auzi pe sus cântecul cocorilor. Tot mai mult se îm-
puţinează oastea păsărilor. O dată cu ele piere şi cântecul din păduri şi de 
pe câmpii. 

În septembrie începem şi noi şcoala. Să ne dea Dumnezeu sănătate şi în 
anul acesta, ca să putem spori tot mai mult cu învăţătura cărții.
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Cuvinte
oastea păsărilor – mulțimea păsărilor
a îndrăzni – a avea curaj să facă ceva
să sporim cu învăţătura – să avem spor la 

învățat, să învățăm tot mai mult
a se împuţina – a deveni tot mai puţine
darnică – care face multe cadouri, daruri

Întrebări
 Despre ce anotimp este vorba în text?
 De ce mor florile?
 Ce fac albinele şi gândăceii?
 Ce se întâmplă cu frunzele copacilor?
 Ce activităţi îndeplinesc oamenii?
 De ce pleacă păsările călătoare?
 Ce îşi doresc şcolarii la începutul anu-

lui şcolar? De ce?

Exerciţii 
 Explicaţi legătura care există între viaţa plantelor şi cea a gâzelor, 

aşa cum reiese din text.
 Denumiţi nuanţele frunzelor de toamnă. Desenaţi astfel de frunze.
 Explicaţi de ce este veselie în vii.
 Recitiţi alineatul în care se povesteşte despre plante şi gâze.
 Alcătuiţi planul de idei al textului (eventual, sub formă de întrebări).

Teme
1. Povestiţi textul, dezvoltând planul de idei.
2. Arătaţi cu ce poate fi asemănată luna septembrie (o fiică a toamnei, 

un tablou bogat în culori ...). Motivaţi răspunsul vostru. 
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Motanul pedepsit
după Elena Farago

Rândunica e plecată
După hrană pentru pui,
Cuibu-i singurel sub streşini
Şi prin curte nimeni nu-i.

Râde sub mustăţi motanul:
„Ce noroc!,.. Păcat să-l scap!
Iute sus!”... Dar, poc, o piatră
Îi loveşte drept în cap.

Trist se tânguie motanul:
– „Miau și vai de capul meu!”
Petrişor îl ia în braţe:
– ,,Iartă-mă, te rog, căci eu

Te-am lovit, și rău îmi pare,
Dar de bieţii puişori
Ţie cum nu ți-a fost milă
Când săriseși să-i omori?”
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Cuvinte
hrană – mâncare
iute – repede
trist – supărat
se tânguie – se jeleşte
bieţii – săracii

Întrebări
 Ce descoperă motanul?
 Care este planul său?
 Cine îl opreşte din intenţia sa?
 A meritat motanul pedeapsa şi dojana?
 Cum explicaţi titlul poeziei? Dar finalul său?

Teme
1. Mai cunoaşteţi şi alte animale care nu sunt întotdeauna prietenoase 

cu puii sau păsările?
2. De ce oare se comportă ele aşa? Ce pot face oamenii în aceste situ-

aţii?
3. Desenaţi întâmplarea relatată în poezie, aşa cum o imaginaţi voi.

Reţine
Sunt multe proverbe româneşti despre pisici. Discută şi reţine unul, la 

alegere.
Pisica blândă zgârie rău.
Pisica cu clopoţei nu prinde şoareci.
Pisica oricând cade tot în picioare.
Unele dintre ele se pot referi nu doar la pisici. Care dintre ele şi cum le 

înţelegeţi voi pe cele trei proverbe.
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Un concurs folositor

Elevii clasei a IV a se pregătesc pentru un concurs. Ei sunt foarte emoţio-
naţi. Vor avea şi invitaţi. Fiind prieteni buni cu cei din clasa I, i-au invitat la 
acest concurs. Au pregătit un frumos program artistic urmat de concursul 
numit: „Să circulăm corect!”

Pentru, pregătirea acestui concurs au învăţat poezii şi cântece frumoase; 
au citit cu atenţie regulile de circulaţie.

Iată întrebările la care au răspuns corect concurenţii:
1. Cum ne ajută semaforul, la traversarea străzii?
2. Care sunt culorile semaforului?
3. Ce semnificaţie are fiecare culoare a semaforului?’
4. Dacă nu este semafor, pe unde e voie să traversăm strada?
5. De ce este periculos să circulăm grăbiţi şi neatenţi?
6. Cum trebuie să circule pietonii când sunt în grup?
7. Unde e voie să ne jucăm cu mingea şi cu trotineta?
8. La ce trebuie să fim atenţi când circulăm cu bicicleta?
Câştigătorii concursului au primit în dar cărţi.
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La sfârşitul concursului elevii mai mari i-au învăţat pe cei mici următoa-
rea poezie:

Stopul este pentru mine
Un sfătuitor de bine.
El mă-nvață când și cum
Pot să traversez pe drum.

Roșu-mi spune: „Stai cuminte,
Nici un pas mai înainte,
Că te calcă vreo mașină
Și doar tu vei fi de vină!”
Ochiul verde-mi spune: „Da,
Poți acum traversa,
Pentru că pericol nu-i”.
Eu ascult de sfatul lui!...

�

Cuvinte
emoţionat – cuprins de emoţie, 
patronează – ocrotesc, sprijină, susţin 
concurenţi – cei care iau parte la concurs 
sfătuitor – persoană care dă sfaturi

Întrebări
 Ce au organizat elevii clasei a IV-a?
 Cine a participat la acest concurs?
 Care a fost tema concursului?

Teme
2. Memoraţi versurile:

Stopul
Măi copile,
Nu te pierde,
Stai: e roşu.
Treci: e verde. (Grigore Vieru)
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3. Enumeraţi trei reguli de circulaţie pe care pietonii trebuie să le res-
pecte. Dacă e nevoie, consultaţi-vă cu părinţii sau bunicii voştri.

4. Căutaţi pe internet o ştire despre un accident de circulaţie în care a 
fost implicat un copil. Discutaţi cu colegii şi trageţi împreună învă-
ţămintele care sunt de reţinut pentru ca voi să evitaţi orice pericol.

5. Când aveţi ocazia, desenaţi pe astfalt un fragment de localitate cu 
străzi, intersecţii, semafoare, treceri de pietoni, etc. Folosiţi această 
ocazie pentru a învăţa prin joc să circulaţi mai corect.

Reţine
Sfaturi bune:
– Nu circulaţi şi mai ales nu vă jucaţi pe marginea trotuarului și pe 

stradă.
– Nu traversaţi prin spatele maşinilor!
– Nu vă agăţaţi de vehicule!
– Uitaţi-vă în stânga şi în dreapta înainte de a traversa.
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Ursul
după Mihail Sadoveanu

Petrică, păstorul, a nimerit în casă cu părul vâlvoi şi cu ochii rătăciţi. 
– A dat ursul la junincile noastre! a strigat el.
– Cum? Ce spui? l-am întrebat cu uimire.
– A dat ursul! A ieşit din râpă şi a sărit peste Joiana.
– Cum se poate una ca asta? A omorât-o?
– N-a omorât-o, că nu l-am lăsat eu. Când am văzut că a apucat-o, m-am 

dus asupra lui cu bâta. Şi atunci ursul a vrut să mă mănânce pe mine!
– Vai! Iisuse Hristoase!
– Când am îndreptat spre el bâta şi-am zbierat să lase pe Joiana, pentru 

că-i a noastră, el a stat şi a întors capul către mine. 
– Ce-a zis?
– Dacă las juninca, musai să te îmbuc pe tine. 

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   11 2022. 05. 10.   11:12:09



12

– Eu am dat fuga şi m-am suit în brad. 
– De-acum, îi zic eu, pe mine nu mă mai ajungi tu aici, în vârf. Grăia şi ur-

sul, mormăind. Apoi vine la brad şi prinde să-l scuture. 
– Scutură tu, că nici nu-mi pasă, zic eu. Dar pe urmă am văzut că el nu 

scutură. El se suia în brăduț. Să ştii dumneata că ursul se suie în brad ca 
omul. Şi numai ce-l văd sub picioarele mele. Când am văzut că vrea să mă 
apuce cu laba, mi-a venit aşa o spaimă şi am răcnit din răsputeri cât am 
putut eu de tare: - Vai mamă! Cât ce-am răcnit eu şi ursul n-a mai fost sub 
mine. Şi-a dat drumul jos şi s-a dus.

�

Cuvinte
vâlvoi – dezordonat
junincă – viţea tânără, între un an şi doi ani
râpă – coasta abruptă a unui deal
bâta – bota, băţ mare
a îmbuca – a mânca, a înghiţi
brăduţ – un brad tânăr
a răcni – a striga tare, a ţipa

Întrebări
 Ce i s-a întâmplat lui Petrică în timp ce era cu vacile la păscut?
 Ce a făcut băiatul când a văzut că ursul s-a repezit la Joiana?
 De ce s-a urcat Petrică în brad?
 Cum a scăpat Petrică de urs?
 Ce parte v-a plăcut mai mult din text? De ce?

Exerciţii 
 În acest text, scriitorul Mihail Sadoveanu povesteşte o întâmplare 

care s-a petrecut în timp ce Petrică se afla cu cireada la păscut. În-
tâmplarea are mai multe momente. Identifică aceste momente şi 
formulează o propoziţie scurtă pentru fiecare în parte.
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 La acţiunea prezentată participă oameni şi animale. Acestea sunt 
personajele povestirii. Enumeră aceste personaje şi spune, pe 
scurt, despre fiecare cum este.

 Citiţi textul pe roluri.
 Găsiţi cuvinte înrudite, pornind de la cuvântul „brad”. Exemplu: 

brăduţ.
 Desprindeţi, din întâmplarea povestită de micul păstor, câteva în-

suşiri ale acestuia.
 Povestiţi întâmplarea fără a folosi dialogul.
 Daţi un alt curs întâmplării, presupunând că ursul nu s-a urcat în 

brad, ci numai l-a scuturat.

Teme
1. Cum vi se pare viaţa micului păstor? Copiii de azi au parte de o copi-

lărie mai bună? Cum ar trebui ei să se bucure de aceasta?
2. Desenaţi întâmplarea cu Petrică şi ursul aşa cum o imaginaţi voi. 

Deşi nu este o întâmplare veselă, care este partea bună a acesteia?
3. Comparaţi această întâmplare cu una reală trăită sau cunoscută de 

voi. Povestiţi-o colegilor şi doamnei/domnului învăţătoare/învăţă-
tor. 

4. Citiţi şi un alt text pentru copii scris de Mihail Sadoveanu. Pentru 
asta, mergeţi eventual la bibliotecă şi consultaţi-vă cu doamna bi-
bliotecară care poate să vă recomande cele mai potrivite titluri.

5. Descrieţi cum l-aţi vedea pe Petrică în zilele noastre. Cum s-ar 
descurca un copil de azi în situaţii similare?
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Cum să faci un curcubeu
după Silvia Miler

Vrei să faci un curcubeu?
Nu-i uşor dar nu-i nici greu,
Fii atent copilul meu,
Fă-l aşa, cum te’nvăţ eu!
Ai nevoie de culori
De la fructe, de la flori,
De la soare, cer, legume,
De la ce-i frumos în lume!
Ai nevoie, dragă frate,
De şapte culori surate
Când le strigi să vină toate
Curcubeul să-ţi arate! (...)
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Întrebări
 Care sunt culorile care formează curcubeul şi vor apărea în poezie? 
 Cine vorbeşte în poezie?
 Cui i se adresează şi cu ce scop?

Teme
1. Căutaţi pe internet şi citiţi toată poezia Silviei Miler.
2. Desenaţi un curcubeu cât mai original. 

Reţine
Se spune despre curcubeu că este:
zâmbetul lui Dumnezeu din spatele lacrimilor cerului.
un şirag de amintiri din copilăria culorilor.
o eşarfă a păcii divine aruncată peste lume.
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O faptă generoasă
după Edmondo de Amicis

Astăzi, când am intrat în şcoală, învăţătorul nu venise încă şi patru băieţi 
îl chinuiau pe bietul Crossi, cel care nu are un braţ. Îl provocau împingân-
du-l cu riglele, îi aruncau în obraji coji de castane, batjocoritor.

Deodată, unul din ei se sui pe o bancă, imitând-o pe mama lui Crossi.
Bietul băiat îşi pierdu minţile şi, apucând o călimară, o azvârli spre măs-

cărici; acesta se aplecă, iar călimară nimeri în pieptul învăţătorului care in-
tra pe uşă.

Toţi au încremenit.
– Cine a fost?
Nimeni n-a răspuns.
Atunci Garrone, înduioşat de situaţia bietului Crossi, zise hotărât:
– Eu.
Învăţătorul spuse:
– Nu eşti tu. Vinovatul nu va fi pedepsit! Să se ridice! 
Crossi spuse plângând:
– Mă loveau, mă luau în bătaie de joc, mi-am pierdut minţile ...
– Cine l-a provocat? 
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S-au ridicat patru.
– Voi, spuse învăţătorul, aţi jignit un coleg care nu v-a făcut nimic, aţi râs 

pe seama unui copil nefericit. Aţi comis o faptă dintre cele mai josnice. La-
şilor!

Apoi se întoarse spre Garrone:
– Tu eşti un suflet nobil.
Garrone îi şopti ceva. Învățătorul se întoarse spre vinovaţi, spunându-le 

aspru:
– Vă iert, dar aștept să-mi dovediţi că aţi învăţat ceva din această întâm-

plare.

�

Cuvinte
rigle – liniare
a azvârli – a arunca
măscărici – persoană care provoacă râsul
călimară – sticluţă în care se păstrează cerneala
provocau – aţâţau, întărâtau
imită – reproduce gesturile şi vorbirea cuiva
om cu suflet nobil – cinstit, darnic, ales, distins, bun

Întrebări
 Cum îl provocau cei patru şcolari pe Crossi?
 Ce s-a întâmplat din această cauză?
 De ce Garrone şi-a asumat fapta lui Crossi?
 De ce a considerat învăţătorul că fapta celor patru este josnică?
 Ce credeţi că i-a şoptit Garrone învăţătorului? 
 Ce aţi învăţat voi din această întâmplare?

Exerciţii 
 Citiţi textul. Observaţi că scriitorul prezintă o întâmplare şi perso-

naje la fel ca în alte povestiri. Povestiţi, ţinând seama de întrebările:
 a. Unde s-a desfăşurat întâmplarea şi cine a participat la ea?
 b. Ce acţiune a determinat întreaga întâmplare?
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 c. Cum s-a desfăşurat întâmplarea?
 d. Care a fost momentul cel mai încordat?
 e. Cum s-a sfârşit întâmplarea?
 f. Care este învăţătura desprinsă? Ce v-a impresionat?
 Explicaţi titlul povestirii.
 Care sunt însuşirile sufleteşti ale personajelor povestirii?
 Citiţi un text, la alegere din cartea „Cuore” scrisă de Edmondo de 

Amicis.

Reţine
Un prieten credincios e un sprijin puternic: cine l-a găsit, a găsit o co-

moară. (text biblic)
Omenia omenie cere, si cinstea cinste cere. (proverb românesc)
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Împăratul Știe-Tot
după Elia David

Introducere: Într-o-mpărăţie mare
Şi nu spun numai poveşti
Fu un împărat pe care
Nu cred să-l mai întâlneşti
Nicăieri. Dar ce-mpărat!
‘Nalt, subţire, educat,
Frumos şi…aşa citit,
Că-ntr-o zi s-a întâlnit

Chiar cu sine,
Într-o carte
Pusă de-un copil deoparte.
Cică împăratul ăsta,
Avea el un obicei,
Însă împăratul nostru…
Ştia tot.
Să-ţi povestesc…
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Cuvinte
fu – a fost
cu sine – cu el însuşi
cică – se pare

Teme
1. Dacă aceasta este introducerea în poveste, care credeţi că este con-

tinuarea ei? Dar sfârşitul?
2. Seamănă această poveste cu altele citite de voi? Ce asemănări şi ce 

deosebiri puteţi găsi?
3. Cum este împăratul din poezie? Cum ar fi împăratul din povestea 

voastră?

Exerciţii 
 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: împărăţie, educat, obi-

cei.
 Introduceţi în propoziţii “deoparte”, după modelul situaţiei din text 

şi în alt context “de o parte”.
 Alegeţi două cuvinte care formează rimă în poezie şi alcătuiţi şi voi 

două versuri cu ele.
 După modelul numelui din titlu – “Împăratul Ştie-Tot” găsiţi voi şi 

alte două posibile nume pentru împărat.
 Imaginaţi acest fragment de  basm povestit, nu în versuri.

Reţine
Tot omul e împărat în casa lui.
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Aventurile lui Habarnam
după Nikolai Nosov

Era odată un oraș de basm, locuit de pitici. Trăia acolo Habarnam, un 
pitic vestit, poreclit așa pentru că nu știa nimic. Într-o zi, hoinărind singur, 
Habarnam se trezi pe câmp. Tocmai atunci, un cărăbuș trecu în zbor și îl 
lovi în ceafă pe pitic. Habarnam se rostogoli și se uită împrejur ca să vadă 
cine îl lovise. Privind spre cer, zise:

– S-a desprins o bucată din soare.
Pe drum se întâlni cu Lentilă, un astronom renumit. Habarnam îi povesti 

întâmplarea.
– Nu mai spune! Doar o părticică de soare ar fi distrus întreg orașul.
– Să le spun piticilor.
Auzind povestea, piticii alergară îngroziți. Piticul Știetot îi opri, spunân-

du-le că Habarnam a născocit totul.
Pentru pozna sa, Habarnam a fost privit ca un caraghios.
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Cuvinte
vestit – cunoscut, renumit
poreclit – numit, denumit
a hoinări – a merge fără nicio ţintă
astronom – persoană care studiază cerul şi stelele
a născoci – a inventa
poznă – năzbâtie, năzdrăvănie, faptă nepotrivită

Teme
1. Citește textul în șoaptă, apoi cu voce tare.
2. Citește: enunțul în care e prezentat Habarnam, enunțul care expri-

mă o mirare, enunţul care e răspuns în dialog.
3. Citiți textul pe roluri.
4. Citiţi primul fragment al textului.

Exerciţii 
 Formulaţi enunțuri, folosind cuvintele noi.
 Povestiți oral întâmplarea.
 Identificați cinci obiecte/ființe din text prin descoperirea caracteris-

ticilor acestora pe baza întrebărilor puse de voi unor colegi. 
 Exemple: Cine era un pitic vestit?
 Cum era poreclit?
 De ce era astfel poreclit?
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Ce te legeni...
Mihai Eminescu

– Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
– De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă,
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte,
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,

Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele.
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Și se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Și se duc ca clipele,
Și mă lasă pustiit,
Vestejit și amorțit
Și cu dorul singurel,
De mă-ngân numai cu el!
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Cuvinte
ici – aici
stoluri – grupuri de păsări în zbor
ce te legeni – de ce te legeni
pustiit – părăsit, lipsit de viață

Întrebări
 Cine poartă un dialog în poezie?
 De ce se leagănă codrul?
 Care sunt motivele supărării codrului?
 Cum par că discută cei doi (poetul şi codrul)? De ce?
 Ce sentimente îţi declanşează citirea acestei poezii?

Teme
1. Ştiţi deja despre Mihai Eminescu că este cel mai mare poet al româ-

nilor. Mai căutaţi pe internet să aflaţi lucruri interesante despre el, 
cum ar fi: locuri unde a trăit sau pe unde a călătorit, când a trăit şi 
unde a apărut într-o revistă prima sa poezie.

2. În apropierea voastră există ceva ce vă aminteşte de Mihai Emi-
nescu? Poate aţi văzut vreo statuie, un nume de stradă, un portret. 
Povestiţi despre ele doamnei învăţătoare/ domnului învăţător şi co-
legilor.

3. Căutaţi în biblioteci şi citiţi un basm scris de Mihai Eminescu.
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Extraterestra

Noapte. Luna nu s-a arătat încă pe cerul posomorât.
– Bogdane, vino repede în balcon!
– Ce vrei? Ce mai inventezi?
– De data asta e ceva adevărat. Priveşte deasupra blocului vecin! zise 

Marc cu un ton categoric.
– Privesc.
– Nu vezi nimic?
– Ba parcă văd ceva, dar nu ştiu ce.
– Cum nu ştii ce? E un OZN. Asta e! spuse răspicat Marc.
– S-ar putea să ai dreptate, lată şi un reflector ... şi nişte aripi care flutură. 

Tu ce mai vezi, Marc?
– Aoleu! strigă speriaţi băieţii, se mişcă!
– Ce să fie, Bogdane?
– Nu pricep.
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– Cum nu? Este un extraterestru. Detectează zona. Iată-i antenele. Nu le 
vezi?

– Nu văd, dar în schimb parcă aud ţăcănitul emiţătorului. Ce transmite?
– Îi cheamă şi pe ceilalţi. Ştii ce? Hai să le dejucăm planurile!
– Cum?
– Vezi lădiţa cu cartofi? îi vom folosi ca pe nişte proiectile. Nu mai sta! 

începem!
Băieţii încep bombardarea obiectivului.
Ce v-a apucat, nesocotiţilor? se aude stridentă şi ameninţătoare vocea 

spălătoresei, tanti Jenica. Nu poate omul să strângă rufele şi pe deasupra 
mi-am pierdut şi lanterna. Ei las’ că vă învăţ eu minte! 

Şi, în câteva minute, părinţii celor doi vigilenţi observatori au şi recepţi-
onat mesajul transmis de OZN, iar „eroii” noştri au primit dreaptă „recom-
pensă” în activitatea,de cercetare.

– Şi totuşi cred că a fost un OZN, adaugă supărat Marc. 
– Şi tanti Jenica este extraterestra?
– De ce nu? Totul este posibil... 

�

Cuvinte
OZN – obiect zburător neidentificat
posomorât – supărat, mâhnit, trist
reflector – partea unui aparat care emite lumină
extraterestru – fiinţă care trăieşte în afara spaţiului terestru (Pămân-

tului)
detectează – identifică, descoperă
antene – părţi în prelungirea unor corpuri; folosite la detectare
ţăcănit – zgomot de lovire metalică scurt şi sacadat
emiţător – instalaţie care emite (trimite) mesaje
proiectile – corpuri aruncate în spaţiu, pentru a distruge
stridentă – ascuţită, tăioasă, pătrunzătoare
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Întrebări
 Ce îşi imaginau cei doi băieţi că văd pe blocul vecin?
 Cum s-au hotărât ei să dejoace planurile „extratereștrilor”?
 Ce este, de fapt, OZN - ul?
 Ce pedeapsă credeţi că au primit băieţii pentru fapta lor?
 Ce însuşiri putem atribui personajelor?

Exerciţii 
 Citiţi textul pe roluri.
 Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor explicate.
 Stabiliţi cele trei fragmente ale textului, după titlurile:
 a. OZN-ul;
 b. Bombardarea;
 c. Final neaşteptat.
 Povestiţi conţinutul textului.

Reţine
În textul „Extraterestra” aflăm înşiruirea întâmplărilor cu ajutorul di-

alogului purtat de cei trei participanţi la acţiune. În cazul în care 
vrem să povestim conţinutul textului, renunţăm la dialog. Exemplu: 
„Bogdan îl cheamă pe Marc la balcon şi îi invită să privească blocul 
vecin.”

Continuaţi să povestiţi, oral, folosind vorbirea fără dialog.
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Noiembrie
de Nichita Stănescu

Sub mustaţa-i albă, cerul
A-nceput să sufle gerul:
Vulturi, berze,văluri, valuri
Pe câmpie şi pe dealuri.
Însă mie nici nu-mi pasă,
Cu bunicul stau acasă,
Unde meşterim patine
Şi multă şurubărime;
Şi mai facem şi-un motor
Rotofei şi zâmbitor, ...

Şi cât pe aci să uit,
Între timp mâncăm iaurt.
– Bă, tu eşti cam mincinos,
Zise mândrul chiparos.
– Ba tu eşti, că n-ai noroc,
Bietule de plop,
Numai bun de pus pe foc!
Dar noi te lăsăm în ger,
Fiindcă-avem calorifer.
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Cuvinte
chiparos – arbore conifer, înalt, cu lemn parfumat
patine – obiecte ascuţite care se fixează pe talpă pentru a putea alu-

neca pe gheaţă
şurubărime – o mulţime de şuruburi
plop – arbore înalt, subţire, cu crengile în sus; de obicei de văzut pe 

marginea drumului
biet – sărman, fără importanţă

Întrebări
 Ce se întâmplă pe câmpie şi pe dealuri?
 Cu cine se află copilul în casă?
 Ce meşteresc ei?
 Către finalul poeziei, poetul se joacă de-a dialogul. Despre ce arbori 

este vorba în versurile finale?
 De ce rămâne plopul în ger?

Teme
1. Citiţi poezia cu un ton sprinţar, vesel.
2. Memoraţi poezia, apoi recitaţi versurile cu o intonaţie potrivită.
3. Selectaţi cuvintele care exprimă acţiunile realizate de bunic şi ne-

pot.

Reţine
Nu confundaţi cuvintele văluri şi valuri. Ele sunt foarte asemănătoare 

în formă (diferă o singură literă) dar au înţeles diferit:
văluri – ţesături fine, uşoare;
valuri – apă care se ridică şi se coboară în râuri sau mări, (aici) valuri 

de zăpadă.
Cuvântul mândru, în afară de înțelesul din poezie, poate să aibă mai 

multe înţelesuri. Alcătuieşte propoziţii astfel încât să ilustrezi aces-
te înţelesuri.
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Din copilărie
după Mihail Sadoveanu

Ca ieri mi-aduc aminte... M-am suit în căruţă şi am pornit spre târguşorul 
meu natal.

La spate aveam, departe, munţii în ceaţă. Înainte se desfăşurau dealuri 
păduroase; şi mă simţeam vesel... Priveam ogoarele verzi, satele liniştite. 
Din când în când ne întâlneam cu băieţii care-şi păşteau în şanţuri vacile cu 
coarne lucii.

Şi parcă îmi venea să mă opresc, să-i întreb, să le spun o vorbă bună. Erau 
feţe cunoscute, dar uitate.

Şi cu cât mă apropiam de locul unde m-am născut, cu atât se deşteptau 
amintirile copilăriei, vii şi luminoase, parcă răsăreau, din împărăţia uitării, 
prieteni pierduţi, care mă salutau cu zâmbete de bunătate...

Din ziua când m-am întors aici, în târguşorul nostru cel vechi, n-am stat o 
clipă. Am cutreierat în lung şi în lat locurile cunoscute, în care au rămas vii 
pentru sufletul meu întâmplările copilăriei.
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Cuvinte
m-am suit – m-am urcat
lucii (care lucesc) – lucioase
târguşor – orăşel de provincie
se deşteptau – se trezeau
natal – locul naşterii
am cutreierat – am umblat

Întrebări
 Unde s-a întors scriitorul?
 Cu cine s-a întâlnit pe drum?
 Cum i s-au părut oamenii întâlniţi?
 Unde se află locul copilăriei sale?
 Ce amintiri i-a trezit locul unde s-a născut?

Exerciţii 
 Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: am pornit, mă simţeam, 

priveam, ne întâlneam, să întreb, mă apropiam, m-am născut, 
m-am întors, au rămas. Ce exprimă toate aceste cuvinte?

 Folosiţi expresiile: „mi-aduc aminte”, „se deşteptau amintirile”, „ră-
săreau din împărăţia uitării” , „am cutreierat în lung şi în lat” în enun-
ţuri create de voi.

Reţine
Obiectele din casa copilăriei se prefac cu timpul, în icoane. (proverb 

francez)
Discută acest proverb cu doamna învăţătoare pentru ca să îl înţelegi 

mai bine.
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Exerciţii de dezvoltare a vorbirii

 Povestiţi ultima voastră plimbare în natură. Ce vi s-a părut cel mai inte-
resant în această ieşire?

 Urmăriţi un copac sau o plantă care creşte în apropierea casei voastre 
sau în drumul vostru de la şcoală spre casă.

 Ce se întâmplă cu această plantă în diferite sezoane?
 Ce se întâmplă cu întreaga natură de la un anotimp la altul?
 În ultimii ani, pe întregul Pământ se întâmplă schimbări importante în 

relaţia omului cu natura. Aţi auzit despre ele? Ce părere aveţi despre 
această situaţie?

 Planeta noastră este casa noastră a tuturor. Ce ar trebui să facem pen-
tru a o păstra mai curată?

 Din vechime oamenii au obişnuit să spună:
 „Codru-i frate cu românul”
 „Omu-i precum copacul: când de mic se strâmbă, anevoie se mai în-

dreaptă.”
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 Explicaţi ce înţelegeţi din aceste proverbe. Sunt ele actuale şi în zilele 
noastre?

 Unul din cel mai des auzite îndemnuri în zilele noastre este: Salvaţi pla-
neta! Ce puteţi face voi înşivă pentru asta?
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Fără prieteni
după Constanţa Popescu

S-a îmbolnăvit odată vulpea. Oare nu credeţi că se pot îmbolnăvi şi vulpi-
le? Şedea toată ziua în vizuină şi se gândea cum vâna ea când era sănătoa-
să. Cu gândul la mâncare parcă simţea şi mai mult foamea. Intr-o zi a ieşit 
până la gura vizuinii, dar mai departe n-a putut să meargă.

– Of, dacă ar veni cineva să-mi aducă puţină mâncare! Poate că aş scapă 
de boală... Pe cine să rog eu?

Deodată, pe un copac înalt a zărit un corb.
– Dacă ar vrea corbul să mă ajute...! Hm! Cum să mă ajute? Oare nu eu 

i-am luat bucăţica de caş? Nu, nu mă va ajuta! Să trimit prin cineva vorbă 
ursului! Dar l-am păcălit şi pe urs. Nu din cauza mea n-are ursul coadă? Pu-
team să-i dau şi lui câţiva peşti! Nu, nu mă va ajuta! Să mă rog de iepure? 
N-o să mă ajute nici el, căci de-l prind, îl las fără blană... Nici câinele n-o să 
mă ajute, fiindcă de multe ori am intrat în coteţele găinilor. Dacă mă fac 
sănătoasă, am să părăsesc aceste rele obiceiuri... 
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Şi vulpea s-a făcut sănătoasă; dar, de câte ori îşi aduce aminte de hotărâ-
rea luată, şopteşte:

„Lasă, la asta am să mă gândesc mâine!”

�

Cuvinte
vâna – prindea, urmărea animale şi păsări
corb – pasăre răpitoare
a trimite vorbă – a transmite ceva prin cineva 
din cauza mea – din vina mea
coteţe – locul unde stau păsările de casă

Întrebări
 Ce s-a întâmplat cu vulpea?
 La ce se gândea ea?
 De ce nu avea mâncare?
 De la cine aştepta ajutor?
 De ce n-a primit niciun ajutor?
 Ce obiceiuri rele avea vulpea?

Exerciţii 
 Alcătuiţi propoziţii după următoarele modele:
 Povestiţi despre alte personaje care se pot încadra în ceea ce se vor-

beşte în lectura Fără prieteni.
 Ce alte întâmplări sau poveşti mai ştiţi despre vulpe?

Reţine
Cine n-are găini, de vulpe nu se păzeşte.
Vulpea când n-ajunge la struguri zice că sunt acri.
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Vrăjitorul din Oz
după Frank Baum

Dorothy, cățelușul Toto și Sperie Ciori porniră la drum. Deodată, Dorothy 
se înfioră auzind un geamăt adânc. După câțiva pași, descoperiră un om de 
tinichea care stătea rezemat de un copac.

Dumneata te văitai? întreabă Dorothy.
Da. Gem aici de mai bine de un an. Nimeni nu m-a ajutat.
Ce pot face pentru tine?
Unge-mi încheieturile cu ulei din bidonul din coliba mea.
După ce îl unse, Dorothy îi spuse că merg spre Orașul de Smarald, la Vră-

jitorul din Oz.
Eu îmi doresc să mă trimită acasă, de unde m-a răpit ciclonul, iar Sperie 

Ciori vrea un pic de minte, zise Dorothy.
Eu aș vrea o inimă, zise omul de tinichea. Și porniră cu toții la drum.
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Cuvinte
se înfioră – îi este frică, se cutremură
tinichea – metal subţire
geamăt – sunet scos de cineva din cauza durerii 
a se văita – a se plânge (de durere)
bidon – vas mare în care se păstrează apa sau alte băuturi
ciclon – vânt puternic, însoțit de ploi abundente

Întrebări
 Care sunt personajele care participă la întâmplare?
 Cu cine s-au întâlnit Dorothy, cățelușul Toto și Sperie Ciori?
 De ce gemea omul de tinichea?
 Unde mergeau cei trei prieteni? De ce?
 Ce își dorea omul de tinichea?

Exerciţii 
 Formulaţi câte un enunț, folosind cuvinte din text scrise cu literă 

inițială mare.
 Spuneţi cuvintele cu înțeles:
 asemănător pentru: se înfioră, tinichea, drum;
 opus pentru: porniră, bine, zise.
 Alcătuiţi enunțuri cu înțelesuri diferite ale cuvântului gem.

Teme
1. Citește textul în șoaptă, apoi cu voce tare.
2. Citește: enunțul în care se precizează unde 

merg cei trei prieteni, enunțul în care omul 
de tinichea spune ce își dorește, ultimul 
enunţ din text.

3. Citiți textul pe roluri.
4. Citiţi şi alte aventuri ale lui Dorothy și ale pri-

etenilor ei evocate în cartea Vrăjitorul din Oz, 
de Lyman Frank Baum.

5. Înfățișaţi, într-un desen, personajele cărții.

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   37 2022. 05. 10.   11:12:24



38

Cuibul de păsărele
după Cezar Petrescu

Ssst! Păşeşte încet! îmi spune în șoaptă Gheorghiță, ducând degetul la 
buze. M-am dus după el în vârful picioarelor.

Eram în luncă, astă-primăvară... Gheorghiţă a dat crenguţele la o parte şi 
mi-a arătat:

Aici e cuibul. 
M-am ridicat să privesc. Cuibul era mic. Pe din afară, era zidit 
din paie și crenguțe subțiri, prinse între trei ramuri de copac. Pe dinăun-

tru, căptușit cu puf fin, iar în cuib, patru ouă albastre, cât patru bomboane. 
Am vrut să le ating. Gheorghiţă m-a oprit.

Lasă-le, te rog! Se sparg. Ar fi păcat. Mai bine venim peste două, trei săp-
tămâni, să vedem puii.

În jurul nostru, o păsărică zbura speriată. Poate se temea să nu-i stricăm 
cuibul.
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Am plecat. Păsărică a coborât îndată, să se aşeze în cuib şi să clocească.
După o lună, am mers din nou cu Gheorghiţă în luncă, la cuibul pe care 

numai noi îl ştiam.
Ne-am urcat printre crengi, să privim.
În locul celor patru ouşoare se aflau patru pui de păsărică. Mici, golaşi, şi 

cu capetele mari, cu ciocurile scurte, albicioase.
– Peste două săptămâni să-i vezi! a spus Gheorghiţă. Cât de drăgălaşi 

vor fi!
Pasărea zbura în jurul nostru. Veni cu un viermişor în cioc. Toţi puii au 

căscat ciocurile. Pasărea a dat viermişorul celui mai slab şi mai mic. Pe 
urmă s-a aşezat pe marginea cuibului, cu faţa spre noi şi cu aripioarele în-
tinse, gata să-şi apere copiii.

Fii fără grijă, am spus noi. Nimeni nu-ţi vrea răul. Am venit numai să-ţi 
vedem cuibuşorul tău minunat şi puii tăi drăgălaşi.

Pasărea parcă a înţeles cuvintele noastre. Şi-a strâns aripile. A văzut că 
nu avem gânduri rele.

Mai târziu am trecut iar prin luncă. Puii erau mărişori. Erau numai trei.
Pe celălalt, desigur, l-a luat mama lui cu dânsa, să-l înveţe să zboare, 

a spus Gheorghiţă.
Era adevărat. După câteva clipe, păsărică s-a întors. Alături de dânsa ve-

nea zburând şi puiul. Puiul era foarte obosit.
Gheorghiţă s-a apropiat. A scos din buzunar un pumn de seminţe şi le-a 

presărat în cuib. Păsărelele nu s-au mai speriat. Poate ştiau acum că sun-
tem prietenii lor.

�

Cuvinte
să le ating – să pun mâna pe ele
să clocească – să şadă pe ouă, încălzindu-le, pentru a scoate pui
golaşi – fără pene
au căscat ciocurile – au deschis ciocurile
a presărat – a împrăştiat, a aruncat
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Întrebări
 Unde au găsit copiii un cuib de păsărele?
 Din ce era făcut cuibul?
 Pentru ce nu au atins ouăle?
 Cu ce îşi hrăneşte pasărea puişorii?
 Cum îşi învăţa pasărea puii să zboare?
 De ce nu s-au speriat păsărelele? 
 Ce părere aveţi despre copii?

Exerciţii 
 Stabiliţi care propoziţii dintre următoarele sunt adevărate şi care 

sunt false:
 S-au ridicat să vadă cuibul păsărelelor.
 Pasărea s-a aşezat să clocească ouăle.
 Copiii au găsit două cuiburi de pasăre.
 Copiii au atins cuibul şi puii.
 În cuib erau patru ouă albastre.
 După un timp, în cuib se aflau patru pui.
 Arătaţi despre cine sau despre ce se vorbeşte în următoarele propo-

ziţii:
 Era căptuşit pe dinăuntru. 
 Erau cât patru bomboane. 
 Se temeau să nu le stricăm cuibul.
 Erau prietenii păsărelelor.
 Nu s-au mai speriat.
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Jucăriile celui cuminte
după George Coşbuc

Un copil, când jocu-i place,
Toată lumea joc îi face;
Iar el toate le pricepe
Şi cu ele-un joc începe.
Zice tufa de zambile:
– Bună ziua, drag copile!
Floarea zice: – Opreşte-ţi paşii!
– Prinde-ne! zic fluturașii.(...)
Cântă rândunica iară:
– Eu de mult te chem afară!
Căţeluşu şi el vine:
– Hai şi joacă-te cu mine!
Vrăbii zboară pe tot locul:

Vezi, aşa e vesel jocul!
Patru roţi de la trăsură
Strigă: – Iute alergătură!
Vântul zice: – Aşa mi-e placul,
Să-ndoiesc de vârf copacul!
Mărul zice: – Mă voi coace,
Vin-atunci pe fugă-ncoace!
Toate-aşa cu drag îl cheamă
Şi el vesel ia de seamă
Numai cel ursuz nu ştie
Cum să-şi facă-o jucărie
Şi numai posomorâtul
Nu-şi ştie-alunga urâtul.
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Cuvinte
pricepe – înțelege
netedă – fină
ursuz – posomorât 
posomorâtul – supăratul, morocănosul

Exerciţii 
 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele expresii: „iute alergătură”, „așa 

mi-e placul”, „să-ndoiesc de vârf copacul”, „vino pe fugă”, „ia de sea-
mă”, „…alunga urâtul”. 

 Discutaţi despre fiecare enunţ alcătuit astfel încât să vedeţi asemă-
nările sau deosebirile dintre enunţurile voastre şi formulările din 
text.

 Căutaţi pe internet încă cel puţin o poezie scrisă de George Coşbuc 
şi citiţi-o colegilor.

Teme
1. Comparaţi joaca acestui copil din poezie cu jocul de azi al copiilor.
2. Găsiţi pe internet imagini care vă vin în minte citind aceste versuri. 
3. Acum desenaţi voi tot ce vă imaginaţi după ce aţi citit poezia şi aţi 

vizionat imaginile de pe internet.
4. Căutați la bibliotecă sau pe internet date despre George Coșbuc.
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Pregătiri de iarnă

De la începutul primăverii, bătrânul stejar avea un nou chiriaş cu haina 
roşie şi cu coada lungă, stufoasă. Oare cine era? Era un pui jucăuş de veve-
riţă.

Zburda toată ziua încoace şi încolo. Mica veveriţă era întot deauna veselă. 
Făcea gimnastică fără să obosească.

Dar a sosit toamna şi cu ea vremea când trebuia să adune mâncare pen-
tru iarnă. Harnica veveriţă a adunat alune, ciuperci, conuri de brad, nuci şi 
diferite alte bunătăţi. Le-a ascuns în scorbura stejarului. Apoi s-a ascuns şi 
ea cu gândul că acum poate să vină iarna grea. S-a acoperit cu coada stu-
foasă şi s-a culcat.

Ursul urca greoi pe drumul bine cunoscut de el, spre bârlog. Bârlogul se 
afla sus, între stânci, departe de drumuri umblate de om.

În bârlog a găsit fânul adunat în anii trecuţi. Aducea şi acum fân proaspăt.
S-a culcat cu botul întins pe labe şi cu capul îndreptat către intrarea în 

bârlog. Blana lui e plapumă bună; de frig nu-i era teama. Când a început 
ninsoarea, ursul dormea liniştit, fără griji.
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Cuvinte
stejar – copac cu coroana mare 
chiriaş – persoană care locuieşte în casa altcuiva, cu chirie
zburda – alerga încoace şi încolo, se juca voioasă
conuri de brad – fructele bradului
bot – gura și nasul unor animale
cu capul îndreptat – întors spre cineva sau spre ceva

Întrebări
 Cine sunt cei care se pregătesc de iarnă?
 Cum se pregăteşte fiecare?
 Ce alte animale care se pregătesc de iarnă mai cunoaşteţi?

Exerciţii 
 În enunţul din text: „bătrânul stejar avea un nou chiriaş cu haina ro-

şie şi cu coada lungă, stufoasă” sunt perechi de cuvinte care intră în 
legătură unul cu altul, de exemplu : „bătrânul stejar”. 

 Găsiţi voi şi celelalte trei combinaţii. Discutaţi despre cum se pot 
schimba aceste cuvinte, despre locul unuia faţă de celălalt. 

 Căutaţi în text încă alte cinci astfel de situaţii. Schimbaţi locul cu-
vintelor în pereche. Observaţi dacă se schimbă ceva în forma vreu-
nui cuvânt.

Teme
1. Dezvoltaţi fie povestea veveriţei, 

fie a ursului şi imaginaţi şi alte în-
tâmplări care se petrec când se 
pregătesc ei de iarnă. 

2. Desenaţi veveriţa sau ursul în scor-
bură sau în bârlog, în timpul iernii.

3. În ce regiuni ale globului trăiesc 
aceste animale?
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Sofia şi iarna

Baba-Iarna avea doi frați: vântul și gerul. Ea avea și o soră: zăpada.
Într-o dimineață, Sofia s-a trezit. De afară a auzit gălăgie. Vântul mișca 

ferestrele. Ningea. A sărit la geam.
– Aha, e vânt, ninge, zice fetița. Baba-Iarna s-a supărat!
– Babă zici? I-a răspuns iarna. Lasă, îți va arăta iarna puterea ei! Dacă ieși 

afară, vântul te va trânti!
– Ba voi ieși! Răspunse Sofia.
– La școală nu vei ajunge, pentru că drumurile sunt acoperite de zăpadă! 

a continuat iarna.
– Voi lua lopata și voi face poteci împreună cu toți oamenii 
– spuse cu hotărâre fetița.
– Ha, ha, ha, a râs iarna. Când intri în casă voi intra și eu pe ușă.
– Ba n-ai să intri!
– Ba da!
– Ba nu!
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Sofia s-a dus la școală pe potecile măturate. La amiază, s-a întors acasă. 
În fața ușii, fetița și-a scuturat cizmulițele. Apoi a spus iernii, vântului și ză-
pezii:

– Nu-i așa că nu puteți intra?
Baba-Iarna s-a făcut albă de furie.
– N-am putut să aduc zăpada în casă. Voi aduce însă gerul zise ea. Apoi, 

voi îngheța totul în casă!
Dar când s-a uitat pe fereastră și a văzut cât de vesel arde focul în sobă, 

a strigat:
– Lupta noastră nu s-a sfârșit! Voi veni și mâine, și poimâine, mereu. Sofia 

îi răspunse râzând:
– Nu, Babă-Iarnă, n-ai să intri aici! Și mâine și poimâine, mereu am să fac 

așa cum am făcut astăzi. Voi curăța zăpada cu lopata, îmi voi șterge cizmu-
lițele la ușă și voi aprinde focul.

�

Cuvinte
poteci – cărări
ger – frig foarte puternic
cu hotărâre – fără să stea pe gânduri, decisă, hotărâtă
mereu – neîncetat
poimâine – ziua de după mâine

Întrebări
 Câţi fraţi avea Baba-Iarna?
 De ce s-a supărat Baba-Iarna?
 Ce a vrut să facă ea?
 De ce n-a reuşit?
 Ce găsiţi adevărat în povestea citită?
 Voi aţi luptat vreodată cu iarna aşa ca şi Sofia?
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Exerciţii 
 După modelul „cizme – cizmuliţe”, mai modifică şi următoarele cu-

vinte din text: soră, vânt, lopată.
 În text mai există un cuvânt folosit de câteva ori care este deja mo-

dificat. Care este acela? Care este forma lui de la care s-a obţinut 
aceasta?

 Alcătuieşte enunţuri separate cu fiecare cuvânt din cele cinci pe-
rechi de cuvinte. Care formă ţi se pare mai potrivită? De ce?

Teme
1. Citiţi textul pe roluri. Câte personaje vor fi? Nu uitaţi nici de povesti-

tor! Încercaţi să interpretaţi cu adevărat rolurile şi Baba Iarna să fie 
mereu furioasă şi cu năduf, iar Sofia drăguţă dar hotărâtă. Povesti-
torul să fie vocea de echilibru şi de legătură între cele două perso-
naje principale.

2. Desenaţi personajul Baba Iarna. Faceţi o expoziţie din desenele re-
alizate şi decideţi care este cel mai reuşit.

3. Creaţi şi alte dialoguri între Sofia şi Baba Iarna şi le introduceţi în 
dramatizarea voastră. Legaţi-vă de situaţii sau întâmplări pe care 
voi înşivă le-aţi trăit iarna.

Reţine
În ultimii ani iarna este tot mai puţin prezentă în felul în care este ea 

prezentată şi în text (cu zăpadă mare, cu ger, cu vânturi puternice). 
Acest lucru se întâmplă din cauza încălzirii globale. Află mai multe 
despre acest lucru şi discută cu doamna învăţătoare şi cu părinţii 
sau prietenii ce am putea face fiecare dintre noi pentru ca acest lu-
cru să nu se întâmple.

Află mai multe informaţii despre aceste lucruri căutând pe pagini web 
despre „schimbările climei”.
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Amintiri dintr-o iarnă
după Alexandru Vlahuţă

Îmi aduc aminte că într-o iarnă, gazda noastră a plecat să facă sărbătorile 
de Crăciun la o rudă mai înstărită. Pe mine m-a lăsat cu Ionică în bucătărie, 
pân-o veni cineva de-acasă să ne ia. Ionică era de vârsta mea; amândoi la 
un loc aveam douăzeci de ani. Eram doar destul de voinici să ne facem o 
mămăligă şi o fiertură de fasole. Ne înţelegeam de minune şi la treabă şi la 
joacă. Ziua ne dam cu sania, iar seara spuneam poveşti şi puneam la cale 
ce-avem să facem noi când vom fi mari... Râdeam de ne prăpădeam.

Dar cum Crăciunul se apropia şi cei de acasă nu mai veneau, într-o dimi-
neaţă am pornit la drum cu săniuţa.

Văd ca prin vis dealurile ca nişte uriaşi dormind sub zăpadă, copacii tăcuţi, 
îmbrăcaţi în promoroacă, drumul ca o oglindă, poleit de soarele lucitor.

Ionică, înhămat la săniuţă, mă ducea în goană. Din când în când sărea ca 
un mânz care zburdă. Apoi se făcea el boier şi eu cal. La deal amândoi eram 
cai, iar la vale, amândoi boieri.
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Pe la amiază am ajuns acasă.
Cu cine-aţi venit? ne întrebă baba Frusina.
Cu sania noastră.
Doamne fereşte, vă putea ieşi un lup înainte! Se minuna şi tot nu-i venea 

a crede că am făcut noi singuri atâta drum.

�

Cuvinte
înstărită – bogată

voinici – puternici, (în text) mature
poleit – acoperit cu un strat subţire
promoroacă – zăpadă mare
mânz – cal tânăr
zburdă – sare
boier – om bogat

Întrebări
 Câţi ani avea fiecare din cei doi băieţi?
 De ce au rămas copiii singuri?
 Cum îşi petreceau ei timpul?
 Ce s-au hotărât să facă băieţii într-una din zile?
 Cum au călătorit ei?
 De ce se minuna baba Frusina de călătoria lor?

Exerciţii 
 Citiţi povestirea cu un ton potrivit, ca şi când v-aţi aduce aminte 

de această întâmplare trăită de voi cu ani în urmă.
 Ideile principale ale textului pot fi formulate sub formă de titluri ast-

fel: 
 a. Cei doi băieţi rămaşi singuri se înţelegeau de minune.
 b. Băieţii s-au hotărât să pornească la drum cu săniuţa.
 c. Sosirea copiilor acasă a uimit-o mult pe baba Frusina.
 Formulaţi aceste idei şi sub formă de întrebări.
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 Povestiţi conţinutul celor trei fragmente, fără a folosi dialogul.
 Recitiţi fragmentul care v-a plăcut mai mult. Motivaţi alegerea.

Teme
1. Ce fragmente aţi citit din Amintirile din copilărie ale lui Creangă? 

Care sunt preferatele voastre?
2. Ce alţi autori şi-au mai adunat în scris propriile amintiri din copilă-

rie? Discutaţi cu doamna învăţătoare/ domnul învăţător pentru a 
afla ce autori ar putea fi descoperiţi de voi în felul acesta.

3. Discutaţi cu părinţii sau bunicii voştri despre amintirile lor din co-
pilărie. Dacă le-aţi ordona amintirile lor în scris care ar fi cele mai 
interesante?

Reţine
În amintiri sunt prezentate fapte şi întâmplări care s-au petrecut cu ani 

în urmă. Cele mai cunoscute amintiri sunt cele scrise de Ion Creangă 
în cartea sa „Amintiri din copilărie”.
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Simplitate
după Vasile Voiculescu

Păstorii au văzut lumina
Şi cei dintâi au alergat...
N-au stat să caute pricina,
Ci umiliţi s-au închinat.

Târziu, când cei trei magi sosiră,
Cu ochii sus la steaua lor
Nedumeriţi se sfătuiră ...
Şi întrebară pe-un păstor.

De nu le vrea ciobanul bine
Şi-n staul nu-i călăuzea,
N-ar fi ştiut cui să se-nchine,
Căci copilaşu-n fân dormea.
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Cuvinte
magii – cei trei regi care au venit să se închine lui Hristos;
umiliţi – supuşi, smeriţi, modeşti, simpli;
pricină – motiv, cauză;
nedumeriţi – miraţi, nelămuriţi, uimiţi
se sfătuiră – au vorbit, şi-au dat sfaturi unul altuia
staul – grajd, loc de adăpost pentru vite
călăuzea – conducea

Întrebări
 Cine au fost cei care s-au închinat primii lui Iisus Hristos?
 Cu ce sentiment au venit şi s-au închinat păstorii?
 De ce erau nedumeriţi cei trei magi când au sosit la locul naşterii lui 

Iisus?

Exerciţii 
 Citiţi poezia cu un ton liniştit.
 Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: „păstori”, „pricină „, „umi-

liţi”, „s-au închinat”, „magii”, „ nedumeriţi”, „ staul”.
 Explicaţi titlul poeziei. La ce se referă poetul?
 Imaginaţi-vă că cele trei strofe ale poeziei sunt trei tablouri. Daţi 

câte un titlu fiecărui tablou.
 Memoraţi o strofă sau chiar toată poezia, cum preferaţi.
 Desenaţi un tablou inspirat de una din cele trei strofe.
 Căutaţi pe internet şi citiţi şi alte poezii sau texte închinate sărbăto-

rilor de Crăciun.
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Sarea în bucate
(lectură)

A fost odată un împărat.
Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui el şi-o 

aruncase asupra fetelor. (...)
Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai întrebă pe fata cea mai 

mare:
– Fata mea, cum mă iubeşti tu pe mine?
– Cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după 

ce se gândi ce lucru poate fi mai dulce pe lume.
Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta şi vorbi.
 Să-mi trăieşti, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine.
Şi întrebând şi pe fata cea mijlocie:
– Dar tu cum mă iubeşti pe mine, fata mea?
– Ca zahărul, tată.
Atâta o tăie şi pe dânsa capul şi atâta răspunse.
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– Să-ţi dea Dumnezeu bine, fata mea.Să mă bucur de tine.
Pasămite, fetele acestea erau linguşitoare şi ştiau să-şi arate iubirea către 

părintele lor mai mult decât o aveau.
Iar împăratul se bucură ca de un lucru mare când auzi de la fetele lui cele 

mari cât îl iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce 
ca mierea şi ca zahărul.

Şi, uitându-se şi la fata cea mai mică, ce sta deoparte şi cu sfială, o între-
bă şi pe dânsa:

– Cum mă iubeşti, tu, fata mea?
– Ca sarea în bucate, tată! răspunse şi ea cu faţa senină, zâmbind cu dra-

goste firească şi lăsându-şi ochii în jos de ruşine că vorbi şi ea.
Ea se ruşina, văzând că tată-său o băgase şi pe ea în seamă, ca o mai 

mică ce era.
Când auziră surorile ei răspunsul ce dete ea tatălui lor, pufniră în râs şi-şi 

întoarseră feţele către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă şi, plin de supărare, 
zise:

– Ia fă-te mai încoa, nesocotito, să ne înţelegem la cuvinte. 
N-auzişi tu pe surorile tale mai mari cu ce fel de dragoste mă 
iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste 

dulce ai şi tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc 
şi să vă dau învăţătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la 
mine cu sarea ta cu tot!

(...) – Ba să mă ierţi, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de 
mâncat, numai ale mele nu. Se făcu foc de supărare împăratul socru şi po-
runci – numaidecât să vină bucătarii să dea seama de ceea ce a făcut, şi 
vinovaţii să se dea morţii.

Ştiţi ce era?
Iaca mireasa gătise toate bucatele pentru tată-său fără sare, ci numai cu 

miere şi cu zahăr. (...)
Atunci se ridică mireasa şi zise împăratului socru:
– Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat, şi iată pentru ce 

am făcut-o: Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părin-
tească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai 
mari, una îi răspunse că îl iubeşte ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că-l 
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iubesc ca sarea în bucate. Aşa am socotit eu că nu se poate mai multă iubi-
re decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine şi m-a gonit din casă. Dumnezeu 
nu m-a lăsat să pier şi, prin muncă, cinste şi hărnicie am ajuns unde mă ve-
deţi. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere şi fără zahăr poate omul 
să trăiască, dar fără sare nu, d-aceea i-am gătit bucatele fără sare. Judecaţi 
dumneavoastră cu mintea împărătească cine a avut dreptate.

�

Cuvinte
văduv – persoană căreia i-a murit soţia
iacă – uite, priveşte
a tăia capul – a gândi într-un anume fel
pasămite – probabil, posibil
sfială – ruşine, timiditate
a pufni în râs – a începe să râdă puternic
nesocotită – persoană care nu gândeşte, care nu socoteşte bine lucru-

rile
meseni – oameni care stau la masă cu o anumită ocazie
numaidecât – imediat, foarte repede
a goni – a alunga, a obliga pe cineva să plece
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Unirea brăduților

Într-o zi vântul plecă la plimbare. Pe vârful unui munte văzu un brad sin-
guratic.

– Îmi stai în cale, bradule!
– Poți să treci pe lângă mine, ca un prieten. Dacă îmi eşti dușman, voi fi 

împotriva ta!
Vântul suflă cu putere. Bradul n-a putut rezista şi a căzut la pământ. Vân-

tul plecă mai departe. Mai la vale se întâlni cu o pădurice de brazi tineri. 
–Hei, voi brăduţilor, îmi staţi în cale! 
Un brăduţ,îi răspunse:
–Dacă ne eşti prieten, poţi trece deasupra noastră. Dacă ne ești duşman, 

nici noi nu vom sta cu braţele încrucişate.
–Ha, ha, ha! a hohotit vântul. Am scos eu din rădăcini brazi mai voinici ca 

voi!
Vântul începu să sufle din toate puterile. Brăduţii însă şi-au întins crengi-

le şi s-au unit, formând un zid puternic în calea lui. Vântul se înfurie şi mai 
tare. Dar brăduţii nici nu se clinteau. 

Şi aşa, vântul a fost nevoit să se dea bătut.
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Cuvinte
singuratic – cel care e singur 
n-a putut rezista – a fost învins, a căzut
a hohoti – a râde foarte tare
nu vom sta cu braţele încrucişate – nu vom fi nepăsători
a se clinti – a se mişca puţin

Exerciţii 
 În enunţul: “Într-o zi vântul plecă la plimbare” acţiunea se petrece în 

trecut. Tot în trecut se întâmplă acţiunea dacă schimbăm enunţul 
astfel: Într-o zi vântul a plecat la plimbare. 

 Mai găseşte în text alte cinci enunţuri pe care apoi să le modifici 
după acest model. 

 Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru următoarele: vânt, singuratic, pu-
tere, căzu, tineri. 

 Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi următoarele expresii din text: a 
sta în cale, a pleca mai departe, mai la vale, a sta cu braţele încruci-
şate, a se da bătut.

Teme
1. Ce învăţaţi voi din povestea bradului singuratic şi a brazilor care 

sunt mai mulţi laolaltă?
2. Schimbaţi povestea astfel încât în locul brazilor sau a vântului să fie 

alte personaje-situaţii dar întâmplarea nu se modifică.
3. Găsiţi un proverb care să poată fi o concluzie acestui text sau a 

acestor întâmplări.
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Povestire după imagini

Creaţi o povestire privind cu atenţie următoarele imagini:

Povestiţi în continuare, chiar şi fără imagini, cum se poate desfăşura po-
vestirea voastră.
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Cine este cel mai puternic pe pământ?
după Alexandru Mitru

Un om căuta odată să afle cine sau ce este mai tare pe acest pământ.
Și-a mers omul acela, a întrebat din sat în sat și nimeni nu știa să-i răs-

pundă.
Într-o seară s-a întâlnit pe drum cu un moşneag care i-a spus așa:
– Pe cât știu eu, în lume banul este cel mai puternic.
A mers mai departe. S-a întâlnit cu un bărbat şi o femeie care voiau să-și 

dea copilul la şcoală. Când vorbeau cu învăţătorul să-l ia și să facă om din 
el, omul s-a apropiat de învăţător şi i-a spus:
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– Am cutreierat până departe, să aflu cine este mai tare pe acest pământ. 
Tu ce spui, înţeleptule?

– Caută în jurul tău şi spune-mi: dacă nu ar fi oamenii, care să are şi să 
semene, ai avea ce mânca?

– Fără-ndoială, nu!
– Dar dacă n-ar fi alţii să-ţi facă haine călduroase şi un acoperiş, n-ai în-

gheţa în timpul iernii?
– Desigur, înţeleptule! a răspuns omul.
– Şi toţi aceştia, de n-ar avea unelte, ar putea să-ți mai dea cele necesare?
– Nu! Nici nu-ncape vorbă.
– Atunci, ai înţeles cine este mai tare pe pământ? Al cui e viitorul? Al ace-

luia de pe urma căruia trăiesc în lume toţi oamenii!
– Am înţeles, învăţătorule! s-a bucurat, în sfârşit, călătorul care căuta răs-

puns la întrebare prin toate părţile. Este acela ce munceşte.
– Da, prietene. Acela ce munceşte este stăpânul vieţii. Munca prelungeşte 

viaţa. Îl ridică pe om.
Mărgăritarul cel mai strălucitor e hărnicia!

�

Cuvinte
am cutreierat – am umblat 
moşneag – bătrân, om foarte în vârstă
înţelept – deştept 
mărgăritar – perlă (podoabă) 
fără îndoială – desigur

Întrebări
 Ce a vrut să afle omul?
 Cu cine s-a întâlnit el?
 Unde îşi duceau cei doi oameni copilul?
 Cine a lămurit întrebarea pe care şi-a pus-o omul?
 Ce i-a răspuns înţeleptul?
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Exerciţii 
 Citiţi răspunsurile înţeleptului la întrebarea pe care şi-a pus-o omul: 

„cine este cel mai puternic pe pământ?”
 Folosiți expresiile: „nu-ncape vorbă”, „fără-ndoială, „să facă om din 

el” în enunţuri diferite de cele din text.
 Arătaţi concluzia călătorului după ce a aflat răspunsul la întrebare.

Reţine
Meseria este brățară de aur.
Orice muncă este frumoasă, dacă pe plac este aleasă.
Numai cine nu muncește nu greșește.
Nici aurul nu-i aur dacă nu-l bați cu ciocanul.
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Coridorul ispitei
după Voltaire

Trăia demult un rege vestit prin bunătatea sa. Şi regele acela era lăudat, 
înşelat şi furat.

Într- una din zile, el chemă pe înţeleptul înţelepţilor şi-i zise:
– Dumneata care ştii atâtea lucruri frumoase, nu cunoşti un mijloc prin 

care să găsesc un vistiernic care să nu mă fure?
– De bună seamă, răspunse înţeleptul. Vei reuşi acest lucru, punându-i să 

joace pe toţi cei care se vor înfăţişa pentru demnitatea de vistiernic. Cel ce 
va juca mai uşor acela va fi omul cel mai cinstit.

– Glumeşti, zise regele. Ce legătură este între dans şi cinste? Dar, fie! Fă 
cum ştii!

S-au înfiinţat, în ziua fixată, un număr de şaizeci şi patru de bărbaţi, au 
adus şi băuturi. Totul era pregătit pentru bal.

Ca să se ajungă la salonul de bal, trebuia să se treacă printr- un coridor 
întunecos. Regele, care aflase planul, îşi întinsese în coridor comorile sale.

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   62 2022. 05. 10.   11:12:48



63

După ce au ajuns toţi în salon, Măria sa dădu semnalul de dans. Dar cum 
să danseze, când toţi erau grei de ceea ce ascunseseră.

Ce hoţi! gândea regele.
Unul singur dintre ei, sprinten, ţinea fruntea sus, braţele libere, corpul 

drept.
Iată şi un om cinstit, zise regele. Şi aşa a devenit vistiernic 
cel mai uşor jucător, iar galeria ce ducea spre sala dansului a fost numită 

Coridorul ispitei.

�

Cuvinte
coridor – loc de trecere între camere, lung şi îngust 
cinstit – care nu fură şi înşală, onest
ispită – ceea ce poate atrage un om într-o greşeală
sprinten – ager, atlet
demnitatea de vistiernic – înaltă funcţie de administrare a banilor.

Întrebări
 Ce calităţi avea regele?
 Cu cine s-a sfătuit el în privinţa alegerii unui vistiernic?
 Ce l-a sfătuit înţeleptul?
 De ce nu puteau dansa invitaţii?
 Cine a fost ales vistiernic? De ce?

Exerciţii 
 Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru: bunătate, întunecos, ziua, greu, 

cinstit, sus, frumoase, drept.
 Alcătuiţi propoziţii atât cu aceste cuvinte cât şi cu cele cu sens opus 

pe care le-aţi găsit.
 Alcătuiţi planul de idei al textului. Înainte de asta, împărţiţi textul în 

fragmente, daţi câte un titlu fiecărui fragment şi/sau formulaţi câte 
o întrebare şi câte un răspuns pentru fiecare fragment.

 Povestiţi textul, dezvoltând ideile principale.
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 Explicați ce legătură poate exista între conținutul textului și prover-
bul propus a-l reține.

 Desprindeţi învăţătura textului şi discutaţi cu doamna învăţătoare/
domnul învăţător dacă acest text mai este actual şi pentru zilele 
noastre sau nu.

Teme
1. Dacă nu aţi fi citit această poveste la ce v-ar duce cu gândul titlul 

textului – Coridorul ispitei?
2. Imaginaţi un alt fel de „coridor al ispitei”. Schimbaţi personajele, 

timpul în care se petrece acţiunea dar păstraţi, pe cât este posibil, 
aceleaşi învăţăminte care să poată fi trase din poveste.

3. Desenaţi într-o oră de desen o altă ilustraţie pe care aţi considera-o 
potrivită pentru acest text.

Reţine
Omul nu se judecă după haine, ci după fapte.
Pe omul cinstit nici capul nu-l doare.
Cinstea se adună greu, dar se risipește ușor.
Cinstea nu se cumpără, nici nu se vinde.
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Pițigoiul

Într-o zi priveam pe geamul odăiţei mele. Am zărit o pasăre mică, drăgă-
laşă. Avea căpşor negru cu pete albe, aripioare gri şi piept galben cu o dun-
gă neagră. Mă privea curioasă, cu ochii sclipitori ca două mărgele negre. 
Se întorcea de multe ori cu mișcări sprintene. Căuta ceva. Da, a şi găsit ce 
căuta: un măr mic, uitat pe vârful unei crenguţe. A zburat spre el, l-a ciugulit 
de câteva ori cu ciocul subţire şi ascuţit.

Oare – mă întrebam – ce pasăre este? Voi afla imediat!
M-am dus şi am căutat printre cărţile tăticului meu. Avea o carte mare, cu 

ilustraţii multe despre păsările din ţara noastră.
Uitându-mă prin ea, l-am recunoscut pe noul meu prieten. E piţigoiul!
Din cartea tatei am aflat multe despre el.
Piţigoiul este foarte cunoscut în ţara noastră şi în ţările vecine.
Trăieşte în păduri şi în livezi. Nu ne părăseşte nici iarna. Îi place la noi, 

deoarece și iarna găsește ceva de mâncare. Cântă vesel tot timpul anului, 
parcă ar spune: si-si-de!
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Se hrăneşte cu dăunătorii copacilor şi ai pomilor, seminţe, fructe şi altele.
Pentru cuibul său îşi alege scorbura copacilor. Îl căptuşeşte cu diferite 

ierburi uscate, pene, păr, ca să fie cât mai călduros şi moale. Într-un an clo-
ceşte şi de două ori câte 8-10 şi chiar mai multe ouşoare. Puişorii sunt hră-
niţi foarte des de amândoi părinţii!

Ce interesant! Piţigoiul, în veşnica sa mişcare, face acrobaţii ciudate. Se 
agaţă cu capul în jos şi mănâncă slănină, nucă agăţată pe aţă. Este priete-
nos, primeşte seminţele din mâna omului.

Oare de ce a venit în curtea noastră?
Poate că îi este foame, nu găseşte de mâncare! Am să-l ajut. Mă va răsplă-

ti. Va stârpi omizile şi de pe pomii noştri.

�

Cuvinte
piţigoi – o pasăre cântătoare care rămâne 

iarna la noi 
odăiţă – cameră mică 
ouşoare – ouă mici
veşnică – totdeauna, mereu
acrobaţii – exerciţii grele de gimnastică

Întrebări
 Cum arată piţigoiul?
 Unde trăieşte el?
 Cu ce se hrăneşte?
 Câţi pui scoate? Cine îi hrăneşte pe puişori?
 Cum îl putem ajuta pe piţigoi?

Exerciţii 
 Povestiţi lectura după planul următor: întâlnirea cu piţigoiul, de-

scrierea lui, hrana piţigoiului, înmulţirea lui, ocrotirea păsărilor fo-
lositoare.

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   66 2022. 05. 10.   11:12:50



67

 Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: piţigoiul, ciocănitoarea, 
omizile, seminţe, mierla.

 Folosiţi expresiile: „pasăre mică, drăgălaşă”, „ochii sclipitori ca două 
mărgele negre”, „mă va răsplăti” în enunţuri diferite decât cele din 
povestea din manual.

 Formulaţi în aşa fel întrebări încât să primiţi următoarele răspun-
suri:

 Băiatul a zărit o pasăre mică. 
 În timpul iernii piţigoiul rămâne la noi. 
 Caută mâncare pe pomi şi în jurul caselor.
 Este folositor fiindcă distruge dăunătorii pomilor. 
 Trebuie să îngrijim păsările folositoare.
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Pif, paf, puf
după Cezar Petrescu 

Pif era băiatul.
Paf era paiața.
Puf era cățelul.
Tustrei erau prieteni buni. Câteodată, conducerea jocului o ia Pif. Atunci 

Puf și Paf merg după el și-i ascultă poruncile. Altădată, o ia Puf înainte. 
Atunci băiatul și paiața se supun cățelușului.

La începutul primăverii au venit în oraș bunicii lui Pif. Amândoi îl iubesc 
mult. Bunica poartă ochelari, are părul alb şi întotdeauna are de lucrat ceva 
cu mâinile. Bunicuţul are barba albă ca sfinţii din icoane, nişte ochi verzi ca 
acadelele şi miroase întotdeauna a tutun. Îl vor aduce pe Pif la țară, unde 
n-a fost niciodată.

Ce spui, Pifșor? Vrei să te joci în livadă? Să te dai în leagăn? Să te plimbi 
călare? Să mergi la scăldat? întrebă bunica.

Dacă despre asta e vorba, atunci nu mai încape vorbă că merge. Dar nu-și 
poate lăsa prietenii.
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Îi luăm cu noi și pe Paf și pe Puf, zise băiatul.
Bine, numai să vedem dacă o să le placă...
Fii fără grijă, bunico, ce îmi place mie le place și lor. De aceea nici nu ne 

despărțim vreodată.

Cuvinte
paiață – (aici) marionetă, jucărie
icoană – tablou religios
acadele – bomboane pe băţ
tustrei – toţi trei
nu încape vorbă – este sigur

Teme
1. Citiţi textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citiţi: enunțurile care oferă informații despre Pif, Paf și Puf; enunțu-

rile care enumeră locurile pe unde își va petrece timpul Pif; dialogul 
dintre Pif şi bunici. Citiți textul pe roluri.

3. Precizează: numele autorului; numele personajelor; numărul ali-
neatelor din text.

4. Explică folosirea semnelor de punctuație în penultimul enunț din 
text.

Întrebări
 Cine erau Pif, Paf și Puf?
 Cine îi vizita pe cei trei prieteni? De ce?
 La ce activități putea participa Pif la țară?
 Ce le spune Pif bunicilor?
 Cum motivează băiatul această cerere?
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Primăvara
după Mihail Sadoveanu

Deodată, la începutul lui martie, când încep să crească zilele şi soarele 
luceşte într-un chip deosebit, un vânt cald porneşte de la miazăzi.

Vine primăvara grăbită, totuși parcă se opreşte neliniştită şi friguroasă în 
zări.

Zilele trec repede: în curând sosesc berzele. Îţi sună în minte versurile 
poetului Vasile Alecsandri:

„S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării,
S-au dus zilele babei şi nopţile vegherii...” 
Iarba străbate prin frunzele uscate, se arată cele dintâi flori: ghioceii, vi-

orelele. Priveşti mugurii merilor şi perilor, cureţi uscăturile şi tai ramurile 
nefolositoare.

Albinele îşi încep dulcele zumzet în copacii timpurii.
În desişuri albeşte floarea ghiocelului şi un parfum uşor de toporași e 

adus de adierea vântului.
Soarele e mai darnic. Zilele se fac tot mai lungi şi mai blânde.Se apropie 

cea mai dulce serbare a primăverii: înflorirea livezilor. Cresc mugurii şi în-
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cep a se desface pe rând: florile cireşilor şi ale vişinilor, albe ca o spumă, 
florile prunilor bătând în verzui, înfloresc merii cu dulcile lor nuanţe roz-al-
be şi trandafirii.

Îndată s-aud şi cucii, şi pupezele. Seara, slăvind sărbătoarea pomilor, pri-
vighetoarea cea fără de pereche îşi începe trilurile ei încântătoare.

�

Cuvinte
într-un chip deosebit – într-un fel deosebit 
îţi sună în minte – îţi aminteşti 
veghere – pază 
timpurii – mai devreme 
toporaşi – plante cu flori albastre-violete 
nuanţe – varietăţile unei culori 
pupăză – pasăre migratoare, cu pene cafenii şi coada negricioasă
triluri – cântecul unor păsări

Exerciţii 
 Alcătuiţi propoziţii cu următoarele expresii: zumzet dulce, copaci 

timpurii, soare darnic, sărbătoarea florilor.
 Găsiţi toate numele de flori din text şi alcătuiţi cu ele propoziţii. Mai 

numiţi şi alte trei flori de primăvară pe care le cunoaşteţi. Care este 
numele tuturor acestora în limba maghiară?

 Descrie, folosind propriile cuvinte, un peisaj de primăvară similar cu 
cel din text.

Întrebări
 Când începe să crească ziua?
 Cum soseşte primăvara?
 Care sunt cele dintâi flori de primăvară?
 Cine zboară din floare în floare cu zumzet dulce?
 Când este serbarea primăverii?
 Care sunt păsările care slăvesc serbarea primăverii?
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Primăvara e aici!
 după George Coşbuc

Crește primăvara. Soarele răsare tot mai devreme și se culcă tot mai târ-
ziu, deşteptând cu lumina şi căldura sa pământul. În prima zi a lunii martie, 
românii au frumosul obicei să dea mărțişoare. Urmează Zilele Babelor cu 
viscol, zăpadă şi ploi. E lupta dintre iarna care se duce şi primăvara care 
vine. La Mucenici batem pământul cu maiul să iasă căldura.

Încep să înfrunzească pădurile, iar plugarii încep să are. Pe câmpul verde 
se joacă mieii.

Mierla fluieră în zăvoi, noaptea cântă privighetoarea, iar cucul îşi strigă 
numele prin pădure.

Zboară gândăcei de tot neamul. Fluturi sunt destui acum şi albi şi gal-
beni. Furnicile harnice au toată ziua de lucru, iar albinele umplu cu zumze-
tul lor crângul şi câmpiile.

Câtă mişcare, câtă viaţă şi veselie peste tot locul!
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Pe câmp, ţăranii ară şi seamănă. În grădini sapă, netezesc locul şi pun 
seminţe. A înflorit şi liliacul. Toată natura parcă e în sărbătoare.

Vin şi Floriile şi Paștile cu ouă roşii şi cu veselie şi jocuri! Câtă bucurie şi 
frumuseţe dă Dumnezeu pe pământ primăvara!

�

Cuvinte
Zilele Babelor – cele nouăzile de la începutul lunii martie
Mucenici – sărbătoare creştină pentru pomenirea a patruzeci de sfinţi 

martiri (9 martie)
crâng – pădurice de arbori tineri
Florii – sărbătoare creştină care cade în duminica dinaintea Paștelui
mai – (aici) lemn gros, par

Întrebări
 Care sunt semnele sosirii primăverii?
 Ce obicei este legat de ziua de 1 Martie?
 Care este legenda celor nouă zile de la începutul lunii martie?
 Ce obiceiuri cunoaşteţi în legătură cu ziua mucenicilor?
 Ce schimbări se produc în natură? Dar în activitatea oamenilor?
 Ce sărbătoresc creştinii de Florii? Ce se face în această duminică?
 Care este starea oamenilor o dată cu sosirea primăverii?
 Cum vă surprinde pe voi venirea primăverii? Ce faceţi în această 

parte a anului?

Exerciţii 
 Arătaţi schimbările care se petrec în natură în anotimpul primăvara.
 Reţineţi principalele activităţi agricole.
 Enumeraţi sărbătorile primăverii şi semnificaţiile lor.
 Citiţi alineatele în care este vorba despre păsări şi gâze.
 Găsiţi pluralul cuvintelor: primăvară, lună, obicei, ziuă, ză-

padă, lumină, român, mărţişor, miel, ploaie, iarnă, mucenic, pădure, 
privighetoare, cuc. 
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 Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor la numărul plural.
 Formulaţi ideea principală a textului.
 Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul expresiilor: „luna mai”, „mai frumos”, 

„m-ai văzut”.
 Ce asemănări există între acestea? Dar deosebiri? 

Teme
1. Faceţi un calendar al sărbătorilor de primăvară. Discutaţi despre 

toate obiceiurile păstrate cu ocazia acestor sărbători cu colegii şi 
prietenii voştri.

2. Care ar fi cele mai frumoase aspecte ale naturii în primăvară? Prin-
deţi-le într-un desen care să poarte acelaşi titlu ca şi această lecţie.

3. Dacă aţi putea da un alt titlu lecţiei, care ar fi acela?
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Gândăcelul
după Emil Gîrleanu

Cum venise pe lume, nici el nu-şi dădea seama. S-a trezit ca dintr-un 
somn şi parcă era de când pământul. Nu simţise nici durere, nici bucurie. Şi 
mult îşi muncise gândul: cum răsărise, şi-al cui era? Mic cât un fir de linte, 
mişca picioruşele fragede şi ocolea, pe de margini, frunzişoara care-l adă-
postise. Într-o zi încercă: ieşi de sub umbra răcoroasă şi ieşi afară, în ploaia 
de lumină. (...) Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, 
ce adânc şi albastru se dezvelea cerul! Şi ce minune! (...)

Tresări. Era el altul? Picioruşele nu mai erau ale lui, de scânteiau aşa? Şi 
mai era îmbrăcat în aur! Căci şi trupuşorul lui, pe care şi-l vedea pentru 
întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmă căzută de acolo, de sus, o 
fărâmă de lumină, rătăcită pe pământ? (...) Ce se mai întreba! Fără îndoială, 
de acolo căzuse, acolo trebuia să se întoarcă. (...)

În mintea lui îşi făcu planul. Să se suie pe lujer în sus, să meargă, să mear-
gă şi să meargă, până în vârf; şi de acolo, la bulgărul de aur, din care credea 
că se desfăcuse: o săritură sau o vedea el ce-o face. (...)
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Şi-a mers voinicul, a mers. Mult să fi mers. Se uită în jos şi-l prinse ame-
ţeala. Privi în sus şi se cutremură. Nu făcuse niciun sfert din sfertul drumu-
lui! Puterile îi cam slăbiseră, dar nu se lăsa. (...) Privea în sus şi nu-şi credea 
ochilor. Zile, săptămâni, luni a avut de umblat. Şi cât era de hotărât şi de 
vânjos drumeţul, nu-şi putu opri un o± at:

Uf! Că mult mai am de suit, Doamne!

�

Cuvinte
linte – plantă cu seminţe mici, rotunde
fragede – slab, plăpând
se dezvelea – se descoperea, se arăta
scânteia – strălucea
fărâmă – boabă
lujer – (aici) tulpina porumbului
vânjos – puternic

Întrebări
 Despre cine este vorba în text?
 Cum este descris gândăcelul? Găsiţi trei enunţuri în care autorul de-

scrie gândăcelul şi preluaţi de acolo expresii pe care să le folosiţi în 
răspuns.

 Unde doreşte să ajungă gândăcelul?
 Cum i se pare drumul?
 Ce credeţi va reuşi gândăcelul să ajungă unde doreşte?

Teme
1. Explicaţi următoarele expresii din text: venise pe lume, nu-şi dădea 

seama, de când pământul, îşi muncise gândul, se dezvelea cerul.
2. Alcătuiţi enunţuri atât cu aceste expresii cât şi cu expresiile sau cu-

vintele prin care se pot înlocui.
3. Găsiţi în text alte cinci expresii de acelaşi fel şi discutaţi despre înţe-

lesul lor cu doamna învăţătoare/ domnul învăţător şi colegii.
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Cântec transilvan
după Markó Béla

Ținutul transilvan mi-e țară
și locuiesc printre vampiri,
prind viață-n fiecare noapte,
prin geam pândesc închipuiri.
…
Dar Țării de Peste Păduri …
Răsună ținutul transilvan, ne-ntrerupt,
căci după păduri vin alte păduri,
și-arături, lanuri, recoltat…
…
Sunt și case, și oameni pe-aici,
deși poate-i doar părere,
existăm doar dacă cineva
se uită-napoi cu temere.
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Cuvinte
ţinut – regiune, zonă
vampir – personaj negativ, imaginar, amestec de om şi liliac
pândesc – se uită fără a se lăsa văzuţi
închipuiri – lucruri imaginate, neadevărate
temere – frică

Întrebări
 Despre ce regiune este vorba în poezie?
 Ce ştiţi despre Transilvania?
 De ce se pomeneşte oare vampirul?
 Ce sentimente exprimă poezia?
 Ce se găseşte din belşug în Transilvania?

Teme
1. Recitaţi poezia. Căutaţi şi varianta în limba maghiară a acesteia.
2. Citiţi din volumele autorului şi alte poezii pentru copii, scrise de 

Markó Béla în limba maghiară.

Exerciţii 
 Explicaţi înţelesul versurilor: „existăm doar dacă cineva/ se uită-na-

poi cu temere”.
 Arătaţi care sunt cele două mari bogăţii ale Transilvaniei, descrise în 

cele două strofe din partea finală.
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Învățătoarea

Pe străduţă apare figura luminoasă a învăţătoarei noastre. Ochii îi sunt 
blânzi, plini de bunătate, iar pe buze are un zâmbet duios.

Când trece învăţătoarea, întrerupem jocul. Cu toţii o salutăm. O cunoaş-
tem bine. Ea este cea care ne învaţă lucruri minunate despre lumea încon-
jurătoare.

Mâinile învăţătoarei ştiu să facă o mulţime de minunăţii. Creionul şi pen-
sula, acul şi foarfecele se simt bine în mâinile ei şi ne ajută şi pe noi să ne 
împrietenim cu ele.

Odată m-am certat cu un coleg. Deşi eram vinovat, nu-mi venea să-mi 
recunosc greşeala. Totuşi, peste câteva zile, am făcut-o. M-a rugat învăţă-
toarea.

Florin era un copil leneş. Învăţătoarea s-a dus de câteva ori la el acasă. Nu 
ştiu ce au vorbit, dar de la un timp Florin parcă e altul. E silitor şi cuminte 
încât nu-l mai recunoşti.

Doamna învăţătoare l-a ajutat să se schimbe.
Acum, în părul învăţătoarei au răsărit fire argintii. E drept că învăţătoarea 

noastră nu mai e tânără. Dar bătrână n-o să fie niciodată.
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Cuvinte
duios – mângâietor, blând 
minunăţii – lucruri minunate
silitor – harnic, care face eforturi

Întrebări
 Cum se comportă copiii cu doamna învăţătoare?
 Ce îi învaţă învăţătoarea pe copii?
 Cum li se pare doamna învăţătoare, copiilor?

Exerciţii 
 Schimbaţi în întregime aceste propoziţii, pornind de la forma cuvin-

telor marcate din următoarele enunţuri:
 Pe străduţă apare figura luminoasă a învăţătoarei noastre. 
 Deşi eram vinovat, nu-mi venea să-mi recunosc greşeala. 
 Florin era un copil leneş. 
 E silitor şi cuminte încât nu-l mai recunoşti.
 E drept că învăţătoarea noastră nu mai e tânără. 
 Model : Pe stradă a apărut chipul luminos...
 Puneţi întrebările potrivite, astfel încât, răspunsuri să fie enunţurile 

- fragmente din text: 
 ... figura luminoasă a învăţătoarei noastre. 
 ... îi sunt blânzi, plini de bunătate. 
 ... învăţătoarea, întrerupem jocul. 
 ...o salutăm. 
 ... se simt bine în mâinile ei.
 Găsiţi răspunsuri în fragmentul de text pentru următoarele între-

bări:
 Florin era un copil leneş. Învăţătoarea s-a dus de câteva ori la el 

acasă. Nu ştiu ce au vorbit, dar de la un timp Florin parcă e altul. E 
silitor şi cuminte încât nu-l mai recunoşti.

 Despre cine se vorbeşte în enunţ?
 Ce se spune despre învăţătoare?
 Cum este Florin?
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Cățelușul șchiop
după Elena Farago

Eu am numai trei picioare,
Şi de-abia mă mişc: ţop, ţop,
Râd când mă-ntâlnesc copiii,
Şi mă cheamă „cuţu şchiop”.

Fraţii mei, ceilalţi, se joacă
Cu copiii toţi, dar eu
Nu pot alerga ca dânşii.
Că sunt şchiop şi cad mereu!

Şi stau singur toată ziua
Şi plâng mult când mă gândesc
Că tot şchiop voi fi de-acuma
Şi tot trist am să trăiesc.

Şi când mă gândesc ce bine
M-aş juca şi eu acum,
Şi-aş lătra şi eu din poartă
La copiii de pe drum!...
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Întrebări
 Ce problemă are căţeluşul?
 Care este viaţa căţeluşului?
 Cum se comportă copiii cu el?

Exerciţii 
 Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru următoarele: mă cheamă, 

alerga, trist, poartă, drum.
 Cuvintele urm ătoare pot fi înţelese altfel dacă ar fi folosite în alte 

propoziţii. Explicaţi care este sensul nou al acestor cuvinte:
 de-abia, de-acum, ce bine.
 Unele cuvinte pot avea înţelesuri foarte diferite chiar dacă forma lor 

nu se schimbă. Exemplu poate fi cuvântul din text:
  ,,Şi-aş lătra şi eu din poartă/La copiii de pe drum” spre deosebire de 

,,Ana poartă haine noi.” Procedaţi la fel cu următoarele cuvinte: cer, 
sare, car.

Teme
1. Imaginaţi cum a ajuns căţeluşul să fie şchiop. Povestiţi colegilor în-

tâmplarea cea tristă despre căţel. 
2. Cum vă comportaţi voi cu animalele de companie?
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Lacrima
după Ileana Bonca 

O sămânţă purtată de vânt a căzut în crăpătura unei stânci. 
Au trecut, zile şi nopţi. Sămânţa a crezut că e pierdută. Şi a început să 

plângă:
– Oh, vântule, vântule, de ce m-ai lăsat aici să pier? 
Stâncii i-a fost milă de sămânţă şi a vărsat o lacrimă asupra ei, apoi încă 

una şi încă una.
Sămânţa a început să crească. De sub ea a apărut o rădăcină mică şi o 

tulpiniţă.
Au trecut zile şi săptămâni şi rădăcina a intrat tot mai adânc în crăpătura 

stâncii.
Apoi a venit primăvara. Au apărut crenguţele, frunzuliţele şi bobocii de 

floare.
Soarele a mângâiat şi a deschis floricelele şi a făcut ca locul din jur să fie 

mai vesel.
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Stânca a văzut această minune, n-a mai vărsat lacrimi de tristeţe, ci de 
bucurie.

Floricica, în timpul verii, a făcut seminţe noi. Ea a rugat vântul să-i ducă 
seminţele în crăpăturile stâncilor vecine. Vântul i-a ascultat rugămintea.

De atunci toate stâncile s-au împodobit cu floricele roşii. Stâncile au de-
venit locuri plăcute pentru cei obosiţi.

�

Cuvinte
crăpătură – deschizătură, spărtură
stânci – bucăţi de pietre mari
a vărsat lacrimi – a plâns mult
tulpiniţă – o parte din plantă 
boboci – (aici) floricele nedeschise

Exerciţii 
 Alcătuiţi propoziţii cu expresiile: ,,purtată de vânt”, „a vărsat la-

crimi”, „soarele a mângâiat floricelele”.
 Imaginaţi un dialog între soare şi sămânţă, pe modelul celui dintre 

sămânţă şi vânt.
 Formulaţi întrebări, cu referire la text, care să aibă ca răspuns ur-

mătoarele cuvinte: „în crăpătura”, „sămânţa”, „rugămintea”.

Întrebări
 Unde a căzut sămânța?
 De ce a plâns ea?
 Cui i-a fost milă de sămânță?
 Ce a răsărit din sămânţă?
 Unde au fost duse semințele?
 Cum au devenit stâncile?
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Teme
1. Faceţi un desen în care să surprindeţi cum începe sămânţa să se 

transforme în plantă. 
2. Prezentaţi desenele colegilor şi expuneţi-le pe un panou. Daţi un 

titlu potrivit acestei expoziţii.

Reţine
Să nu uiți că ideile sunt ca și sămânța.
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Povestire după imagini

Priviţi cu atenţie următoarele imagini. Descrieţi ce vedeţi în fiecare. Sunt 
surprinse câteva dintre drepturile copiilor. Mai cunoaşteţi şi altele?

În afară de drepturi copiii, ca şi adulţii au şi obligaţii. Vorbiţi, în continuare 
şi despre ele.
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Cântec de adormit Mitzura
după Tudor Arghezi

Doamne, fă-i bordei în soare,
Într-un colţ de ţară veche,
Nu mai ’nalt decât o floare
Şi îngust cât o ureche.

Şi-n pridvor, un ochi de apă
Cu o luntre cât chibritul,
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă
Cerul tău şi nesfârşitul.

Dă-i un fluture blajin
Și o broască de smarald
Și-n pădurea de pelin
Fă să-i stea bordeiul cald.
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Și mai dă-i, Doamne, vopsele
Și hârtie chinezească,
Pentru ca mânjind cu ele,
Slova ta s-o mâzgălească.

Și când totul va fi gata
S-o muta la ea și tata.

Cuvinte
bordei – locuinţă mică
pridvor – prima încăpere în unele case de la ţară
crâmpei – bucată mică, tăiată sau ruptă din ceva

Întrebări
 Ce sentimente are tatăl pentru fetiţă? Cum reuşeşte el să le trans-

mită?
 Cu ce seamănă această poezie? De ce?
 Cum se numesc aceste cântece folosite în trecut pentru a adormi 

copii mici? De ce oare ele nu mai sunt folosite şi azi?

Teme
1. Formulează trei enunţuri prin care să descrii un membru al familiei 

tale, referindu-te la:
 o însuşire fizică;
 o însuşire sufletească;
 relaţia ta cu acest membru al familiei.
2. Întreabă pe mama sau bunica ta dacă ştiu vreun cântec de leagăn 

în limba română sau maghiară. Dacă afli vreunul prezintă-l colegilor 
tăi.

3. Aflaţi, folosindu-vă de internet, alte date despre Tudor Arghezi. 
4. Ce alte poezii pentru copii a mai scris el? 
5. Cui şi-a dedicat Arghezi multe dintre scrierile sale pentru copii?
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Nicolae Bălcescu
text prelucrat

„Un găligan de şcolar tăbărâse pe un băiat slab şi pirpiriu, îl trântise la 
pământ, căutând să-i ia o bucată de halviţă.”

Astfel povesteşte scriitorul Ion Ghica despre băiatul pirpiriu care era Ni-
colae Bălcescu, elev la Liceul Sfântul Sava din Bucureşti.

În acea încăierare, Ion Ghica l-a ajutat pe viitorul istoric să-şi strângă de 
pe jos filele împrăştiate ale unui caiet, în care erau notate date istorice im-
portante ale neamului nostru.

Încă de pe băncile şcolii, Bălcescu era preocupat de o istorie a românilor.
Deoarece la 19 ani luptase împotriva domnitorului, a fost condamnat la 

închisoare, de unde a ieşit cu sănătatea distrusă.
În anul 1848 Nicolae Bălcescu a fost în fruntea luptei poporului pentru 

libertate şi pentru dreptate.
Ultimii ani de viaţă i-a petrecut departe de ţara pe care a iubit-o cu înfo-

care. Bolnav, a venit cu vaporul până la Galaţi, dar nu i s-a îngăduit să vadă 
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pământul patriei şi poporul al cărui mare fiu era. Doborât de durere şi de 
boală a murit la 33 de ani în Italia.

Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai luminoase figuri din istoria po-
porului român. Gânditor, istoric, revoluţionar, el a lăsat moştenire o operă 
de mare însemnătate pentru cultura românească.

Unul dintre meritele sale cele mai mari este de a fi încercat să apropie 
popoarele român şi maghiar, în vremuri istorice grele pentru ambele na-
ţiuni. A crezut cu tărie în prietenia dintre români şi maghiari şi acesta este 
unul dintre motivele pentru care cea mai mare şcoală cu predare în limba 
română din Ungaria îi poartă numele.

�

Cuvinte
găligan – băiat sau bărbat foarte înalt
halviţă – mâncare dulce din miere şi nuci
a tăbărî – a da năvală peste cineva, cu duşmănie
încăierare – luptă, bătaie
piripiriu – slab, neputincios
cultură – totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de oameni 
filele – foile 
istoric – specialist în domeniul istoriei

Întrebări
 Cine a fost Nicolae Bălcescu?
 Ce povesteşte scriitorul Ion Ghica despre şcolarul Bălcescu?
 Ce îl preocupa pe Bălcescu încă din anii de şcoală?
 De ce a fost ţinut Bălcescu departe de ţară?
 De ce spunem că Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai lumi-

noase figuri din istoria poporului român?

Exerciţii 
 Citiţi textul în întregime, pe fragmente şi selectiv.
 Stabiliţi ideile principale sub formă de întrebări. 
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 Povestiţi textul după planul de idei. 
 Selectaţi cuvintele care ajută la prezentarea însuşirilor lui Nicolae 

Bălcescu. Exemplu: slab, preocupat.
 Găsiţi cuvinte care să le înlocuiască pe cele marcate, astfel încât 

să nu se schimbe înţelesul comunicărilor din text: “Un găligan de 
şcolar tăbărâse pe un băiat pirpiriu. În acea încăierare, Ion Ghica a 
strâns de pe jos filele împrăștiate.”

Teme
1. Caută pe internet şi alte informaţii despre Nicolae Bălcescu şi des-

pre liceul din Ungaria care îi poartă numele.
2. Ce alte nume au alte şcoli despre care ştii câte ceva? Cine sunt cele-

lalte personaje care au dat numele lor şcolilor?
3. Căutaţi şi alte şcoli, organizaţii  sau instituţii care poartă numele lui 

Nicolae Bălcescu.

Reţine
În localitatea unde s-a născut Nicolae Bălcescu s-a înființat un muzeu 

memorial.
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Carolina şi poneiul
după Laurenţiu Budău

fragment

Scena1
(personaje: Mama, Carolina, Doctorul trăsnit)
Mama: Sunt foarte îngrijorată, doctore, foarte, foarte îngrijorată. Am în-

ceput să visez bufniţe.
Doctorul trăsnit: Coşmarurile se tratează cu un etaj mai jos, aici ne ocu-

păm de creştere, de buna creştere şi când spun asta nu mă refer deloc la 
educaţie, stimată doamnă; pentru asta s-au inventat părinţii şi profesorii. 
Drăgălaşii de ei, mulţi sunt sub nivelul celor pe care ar trebui să-i educe, 
dar asta nu e treaba mea, mai ales pentru cât sunt plătit de această clinică. 
Coborâţi la etajul doi, doamnă, a doua uşă pe stânga… Acole îl găsiţi pe 
colegul meu psihiatrul, campionul de darts, o să vă ajute cu siguranţă.

Mama: Câteodată visez şi pescăruşi, dar asta foarte rar, de obicei înainte 
de sărbători. Îi visez cum murdăresc cu voioşie macaralele turn. 
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Doctorul trăsnit: Etajul doi, doamnă, etajul doi! Eu sunt responsabil cu 
alungirea oaselor, iar dumneavoastră observ că aveţi nervii coafaţi. Mult 
prea coafaţi. Cine v-a dat recomandarea pentru cabinetul meu?

�

Cuvinte
ponei – cal de mici dimensiuni
coşmar – vis urât
psihiatru – doctor care tratează bolile mintale
darts – joc de aruncat cu sageţi mici la o ţintă fixă
macara – maşinărie folosită la construcţia marilor blocuri
pescăruş – pasăre care trăieşte la marginea apelor (mări sau râuri)
coafat – aranjat într-un anume fel

Teme
1. Textul acesta este parte a unei piese de teatru pentru copii. Pentru 

că autorul doreşte să stârnească râsul, personajele sunt comice şi 
prin felul lor de a fi şi prin cum vorbesc. Pentru a înţelege mai bine 
ce stârneşte râsul, căutaţi pe internet întreaga piesă şi citiţi-o sau 
vizionaţi dramatizarea ei. 

Întrebări
 Pentru ce merge doamna la doctor? Este acesta un motiv serios de 

a merge la doctor?
 Cu ce se ocupă doctorul pe care îl întâlneşte? Cum este numit doc-

torul de către autorul însuşi? De ce oare?
 Despre ce îi vorbeşte doctorul doamnei? La ce fel de „creştere” se 

referă el? Ţine aceasta de munca doctorilor?
 Ce mai visează doamna? Cum se desfăşoară visul ei?
 Unde o trimite doctorul trăznit pe doamnă? De ce? 
 Cum numeşte autorul faptul că doamna are probleme psihice? De 

ce oare?
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 Cum trebuie noi să privim şi să ne raportăm la persoanele care au 
probleme psihice?

 Care dintre personaje nu apare în dialogul din fragment? Ce credeţi 
că este ea?

 Care dintre personajele din titlu nu apare deloc în fragment? De ce 
oare? Ce vă puteţi voi imagina despre el?

 Vă place să mergeți la teatru?
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Cartea cu jucării
după Tudor Arghezi

fragment

Fiindcă aţi fost cuminţi şi aţi ascultat de părinţi, vom merge să vă arăt 
ceva, dincolo de apă şi peste drum de moară, unde moşul cu barba cât câ-
nepa şi cu sprâncenele cât peria de haine macină toată ziua făină de cozo-
naci. Să nu faceţi gură când trecem pe lângă moară, ca să nu iasă moşul în 
prag şi să ne ameninţe cu degetul lui lung cât un băţ.

Când vom trece apa, am să vă iau în cârcă pe amândoi, ca să nu vă prindă 
racii de picioare şi să vă gâdile sub talpă.

Vă voi arăta un pom în care cresc păpuşi, din care pricină pomul se chea-
mă păpuşoi, adică tată de păpuşi. Păpuşile astea n-au mamă, au numai 
tată. Veţi vedea o pădure care face păpuşi. Păpuşile stau sculate în picioa-
re şi îmbrăcate în şapte cămăşi albe, peste care tatăl lor a tras şi un halat 
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verde. Păpuşile au părul roşu. Tot acest pom face şi mărgele galbene de 
chihlimbar, pe care le mănâncă iepurii noaptea la lună.

Am să vă arăt o grămadă de lucruri peste apă, peste deal şi dincolo de 
locul unde bombăne albinele şi mârâie ursul.

�

Cuvinte
moară – locul unde se produce făina
cârcă – partea de sus a spinării omului
chihlimbar – produs pietrificat, răşină galben-maronie, folosită la fa-

bricarea unor obiecte de artă
bombăne – vorbeşte singur, încet şi nedesluşit 
păpuşoi – porumb

Întrebări
 Ce le-a promis tatăl copiilor? De ce?
 Prin ce locuri trebuie să treacă tatăl cu copiii, pentru a ajunge la 

„pădurea care face păpuşi”?
 Cum se numeşte ,,pomul care face păpuși”?
 Ce nume au „cămăşile albe” cu care sunt înveliţi ştiuleţii de porumb?
 Cum se numeşte „părul roşu al păpuşilor”?
 Ce sunt mărgelele galbene de chihlimbar pe care le mănâncă iepurii 

noaptea la lună?
 De ce lanul de porumb este numit pădurea cu păpuşi?

Exerciţii 
 Citiţi textul şi găsiţi cinci cuvinte care vin să ofere explicaţii în legă-

tură cu alte obiecte. Exemplu: „peria de haine”.
 Recitiţi alineatul în care tatăl copiilor vorbeşte despre pădurea cu 

păpuşi.
 Găsiţi cuvinte înrudite, pornind de la cuvântul „ porumb”.
 Citiţi o altă povestire din „ Cartea cu jucării” de Tudor Arghezi.
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Teme
1. Aflaţi de la părinţii şi bunicii voştri care erau jucăriile lor şi cum le 

confecţionau. Povestiţi apoi colegilor şi schimbaţi astfel impresii în-
tre voi.

2. Faceţi comparaţii după modelul „deget lung ca un băţ”, pentru ur-
mătoarele: sprâncene ca, barba cât, apa ca, făina ca, noaptea nea-
gră ca, oameni harnici ca... .

3. Desenaţi păpuşile descrise în text, aşa cum vi le imaginaţi voi.
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Legenda Muntelui Retezat
după George Coșbuc

Odată, trăia în munţii noştri o familie de uriaşi: tatăl, o fată şi un băiat. 
Erau aşa de mari cum nici nu ne putem închipui. Când mergeau, se ţineau, 
de nori, iar peste păduri păşeau cum păşim noi pe iarbă. 

Când a simţit uriaşul cel bătrân că se apropie moartea, şi-a chemat 
copiii şi le-a spus:
– Eu am să mor în curând. Moșia pe care v-o las o împart în două. Tu, 

fată, să stăpâneşti jumătatea de apus a moşiei, şi tu, băiete, jumătatea de 
răsărit.

Îndată ce a murit uriaşul, fata şi băiatul şi-au luat fiecare jumătatea lui de 
moşie.

Odată fata s-a uitat spre partea fratelui său şi i s-a părut mai mare şi mai 
frumoasă. L-a zărit pe fratele său pe un vârf de munte şi-a strigat:

Măi frate! Dă-mi partea ta, e mai frumoasă şi mai bogată decât a mea.
Nu, i-a răspuns fratele. Nu schimb nimic din ce-a hotărât tata.
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Atunci fata, supărată, a pus mâna pe o stâncă şi a aruncat-o spre fratele 
său. Uriaşul s-a ferit din calea ei, dar stânca a retezat vârful muntelui.

Povestea nu ne spune cum se chema acel munte pe vremea uriaşilor, dar 
poporul, văzându-l cu vârful retezat, l-a numit Retezat.

�

Cuvinte
a închipui – a imagina 
moşie – (aici) bucată mare de pământ 
apus – (aici) partea în care soarele apune de pe cer, vest
răsărit – (aici) partea în care răsare soarele, est
a retezat – a tăiat, a scurtat

Întrebări
 Unde trăia familia de uriaşi?
 Ce a făcut tatăl înainte de moarte?
 Ce i s-a părut fetei?
 Ce a făcut ea?
 Cum a numit poporul acel munte?

Teme
1. Dați exemple și de alte legende

Reţine
Legenda este o povestire în proză sau în versuri care conține elemente 

fantastice sau miraculoase.
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Limba românească
după Gheorghe Sion

Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.
Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Și pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.
Românașul o iubește
Ca sufletul său,
O, vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu!
…………………………..
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Limba, țara, vorbe sfinte
La strămoși erau;
Ei ar plânge în morminte
Când ne-ar asculta.
Al lor geniu ne șoptește
Din mormânt mereu:
O, vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu!

�

Cuvinte
armonios,ă – plină de armonie, echilibru şi eleganţă
saltă – tresare, sare, se mişcă
geniu – (aici) spirit protector

Exerciţii 
 După modelul cuvântului „românaşului”, obţineţi diminutivele pen-

tru următoarele cuvinte: inimă, ţara, vorbe, buze, sufletul.
 Observaţi cuvintele: vorbiţi, scrieţi! După acest model schimbaţi voi 

forma următoarelor cuvinte: găsim, ascultăm, aduce.
 Memoraţi măcar patru versuri din această poezie şi încercaţi să o 

recitaţi cu o intonaţie corespunzătoare.

Teme
1. Copiați în caietele voastre una din strofele poeziei.
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Mamă dragă…
după Ana Crişan

Mamă dragă, eşti frumoasă
Cu inima călduroasă,
Cu obrazul palid, rece,
Cu semne de bătrâneţe,
Cu braţe tremurătoare,
Cu zilele fără soare,
Cu florile care plâng,
Cu sufletul greu de gând,
Cu fiinţa călduroasă,
Mamă dragă, eşti frumoasă!
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Teme
1. Memoraţi poezia.
2. Compuneţi şi voi patru versuri despre mamă.
3. Desenaţi un portret al mamei sau un tablou pentru ea, în care să 

arătaţi cât de frumoasă şi cât de importantă este mama în ochii 
voştri.

Exerciţii 
 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: inimă, obraz, braţe, su-

flet.
 Schimbați forma acestor cuvinte, de exemplu după modelul inimă – 

inimi şi alcătuiţi noi enunţuri cu noile cuvinte.
 Introduceţi în enunţuri următoarele expresii: inimă călduroasă, bra-

ţe tremurătoare, suflet greu, fiinţă caldă, obraz palid.
 Compuneţi două versuri care să rimeze prin ultimul cuvânt al fiecă-

ruia. De exemplu plâng – gând.
 Scrieţi o felicitare pe care să o adresaţi mamei şi introduceţi în tex-

tul ei două versuri care v-au plăcut cel mai mult din această poezie.
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Legenda rândunicii

Odată, e mult de atunci, pe când erau multe poveşti, în lume trăia un 
împărat care avea o fată numită Rândunica. Rândunica rămase fără mamă 
încă de mică, iar tatăl ei era un om supărăcios şi tăcut. Biata fată creştea 
singurică, fără dragoste, fără mângâiere. Avea ochii mari, albaştri la culoa-
re, părul mai auriu ca spicul grâului copt şi faţa mai albă ca laptele, iar tru-
pul ei atât era de subţire, că-l puteai cuprinde cu mâna.

Când fata se făcu mare, tatăl ei a vrut s-o mărite cu un fecior împărătesc.
Rândunica însă nu voia în niciun chip.
Ca să scape de cicălelile tatălui său, ea se rugă lui Dumnezeu s-o schimbe 

într-o pasăre, ca să zboare de la curtea părintească. Când tocmai se împo-
dobea cu pene de pasăre, iată că intră pe uşă şi părintele ei; ea țâşti! pe 
fereastră afară. Atunci, împăratul repede a apucat-o de coadă, ca s-o țină 
în loc. Dar Rândunica se aruncă aşa de tare, că împăratul rămase cu penele 
de la mijlocul cozii, în mână. De aceea rândunica are coada în două părți, 
ca o foarfecă deschisă.
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Ce a făcut Rândunica după ce a zburat de acasă?

Rândunica apoi zbura,
Către mare se lăsa,
Ea cu ciocul s-apuca
Apă în gură căra,
Apoi iute că zbura
Pe setoşi îi adăpa.

În odaia ei i-a rămas doar rochia, care îndată s-a prefăcut într-o floare 
albă de câmp, în forma unei rochiţe de păpuşă, căreia lumea îi zice „rochiţa 
rândunicii”.

�

Cuvinte
mângâiere – încurajare, consolare

a cicăli – a certa mereu pe cineva pentru fapte mărunte
odaia – camera
a apucat – a prins
iute – repede
setoşi – cei cărora le este sete
s-apuca – începea
căra – purta
s-a prefăcut – s-a transformat

Întrebări
 Cum era tatăl Rândunicii?
 Ce a vrut tatăl să facă cu ea?
 Care a fost reacţia Rândunicii?
 Ce s-a întâmplat la plecarea ei din palat?
 Care sunt părţile de adevăr, de realitate, care se regăsesc şi aici, ca 

şi în orice legendă?
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Teme
1. Explicaţi de ce textul de mai sus este o legendă.
2. Citiţi şi alte legende din volumul „Legende despre flori şi păsări”.
3. În propoziţia „Ea țâşti!” mişcarea rândunicii este sugerată printr-un 

cuvânt care imită zgomotul produs. Găsiţi şi voi astfel de situaţii în 
care să imitaţi sunetele produse de alte animale.

4. Desenați și voi o rândunică.
5. Căutați pe internet informații despre această pasăre.
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Doi bureţi
după Marin Sorescu

Doi bureţi
Erau băieţi
Şi-şi vorbeau de la burete
La burete cu „băiete”.
Când stăteau la vreo agapă,
Mâncau sare şi beau apă,
Acolo, pe fund de mare:
Aici apă, aici sare.
La sare se-nţelegeau,
Dar la apă se-mbrânceau…
Iar acuma, pe dulap,
Nu se ceartă, nu se bat;
Sarea e-n bucătărie,
Apa-n aer, cine ştie ...
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Cuvinte
burete (de mare) – animal care trăieşte pe fundul mărilor şi seamănă 

cu buretele
agapă – masă între prieteni, petrecere mică
a se îmbrânci – a împinge pe cineva cu putere

Exerciţii 
 Găsiţi în text cuvintele care răspund la următoarele întrebări: Când? 

Unde? Cum?
 Care sunt cuvintele cu sens opus pentru următoarele:
 stăteau, acolo, se-nţelegeau, atunci, sărat.
 Alcătuiţi eunuţuri cu aceste cuvinte şi cu cele cu sens opus.

Teme
1. Imaginaţi două dialoguri între bureţii de mare: unul pe care îl poar-

tă când sunt pe fundul mării şi altul atunci când sunt pe dulap.
2. Desenaţi într-una din aceste ipostaze cei doi bureţi. Comparaţi de-

senele voastre şi alegeţi cele mai reuşite lucrări.
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Cel mai bun prieten
după Victor Sivetidis

Un copil avea multe jucării, dar se plictisea repede de ele. Tatăl său îi 
cumpăra mereu altele. Băiatul se juca ce se juca şi apoi le arunca.

Într-o zi, el spuse:
Tăticule, vreau o jucărie nouă!
Bine, dar pe asta n-ai s-o mai arunci, aşa-i?
Sigur, zise fiul.
Şi a primit o cutie cu plastilină. A făcut un măr, un puişor. Apoi o casă cu 

grădină, un avion şi câte şi mai câte.
De ce nu mă mai plictisesc? a întrebat copilul.
Pentru că ţi-ai găsit cel mai bun prieten.
Cine? Plastilina? Nu se poate. Dacă nu o modelezi, stă cuminte în cutie. 

Cine este cel mai bun prieten?
Munca de fiecare zi, a răspuns tatăl său.
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Cuvinte
plastilină – material moale, uşor de modelat

Exerciţii 
 Citeşte textul în şoaptă, apoi cu voce tare.
 Citeşte un enunţ care să exprime: o întrebare, o poruncă, o informa-

ţie.
 Citiţi textul în lanţ.
 Citiţi textul pe roluri.
 Recitiţi enunţurile care prezintă obiectele realizate de băiat din 

plastilină.
 Explicaţi titlul textului. Propune un alt titlu potrivit.
 Povestiți oral fiecare fragment.

Teme
1. Desenaţi sau chiar modelaţi din plastilină ceea ce băiatul din text a 

realizat.
2. Imaginaţi un alt tip de poveste cu acelaşi titlu. Care ar putea fi cel 

mai bun prieten în alte variante?
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Iepurașul lăudăros

Iepuraşul cenuşiu, paznicul pădurilor, stătea cu puşca la picioare în faţa 
leului, regele animalelor. El tremura de frică. În pădure a izbucnit un incen-
diu şi iepuraşul se temea că va fi pedepsit.

– Cine a stins focul? i-a întrebat leul.
Iepuraşul n-a ştiut ce să răspundă, deoarece, atunci când, a văzut că arde 

pădurea, el a fugit.
– Vorbeşte, i-a spus leul. Vreau să-l răsplătesc pe acela care a stins focul.
Iepuraşul a prins curaj şi a răspuns:
– Stăpâne, eu am stins focul. Eu și nimeni altul. 
Leului nu i-a plăcut lăudăroşenia iepuraşului.
– Într-adevăr, tu l-ai stins?
– Crede-mă, stăpâne, eu singur l-am stins.
– Şi cine a aprins pădurea?
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– Păstorii, stăpâne, păstorii. Au făcut foc, au prăjit cartofi, și când au ple-
cat, nu l-au stins. A bătut vântul şi pădurea s-a aprins. Dacă nu eram eu, 
ardea toată pădurea.

– Foarte bine, iepuraşule! Ai fost curajos, ai fost un adevărat erou. Meriţi 
medalia vitejiei.

Iepuraşul a păşit mândru înaintea leului, aşteptând să-i pună pe piept 
medalia. Dar chiar atunci au sosit lupul, ursoaica, cumătra vulpe şi ariciul 
cel mic.

– Ce s-a întâmplat, ce este cu voi? a întrebat leul. 
– Stăpâne, avem o plângere, au răspuns ei. 
– Împotriva cui?
– Împotriva paznicului pădurii. Când a apărut incendiul, el a fugit.
– Cum, nu el a stins focul? a strigat leul.
– Nu stăpâne, a răspuns ariciul cel mic. Noi am stins focul. Uită-te la ţepii 

mei pârliţi.
– Şi la blana mea pârlită de foc, a spus ursoaica.
Iepuraşul a tremurat, a scăpat puşca din mâini şi a căzut în genunchi în 

faţa leului. Leul, înfuriat, l-a tras de ambele urechi. Cu greu a scăpat iepura-
şul din labele leului şi a fugit în pădure.

De atunci iepurele are urechile lungi. La orice zgomot îşi ciuleşte urechile 
şi fuge, deoarece crede că este urmărit, de leu.

�

Cuvinte
lăudăros – cel care se laudă
incendiu – foc mare care distruge o pădure, o clădire
a prins curaj – a devenit îndrăzneţ, curajos
au prăjit – au copt
plângere – (aici) reclamaţie
pârliţi – arşi puţin
ciuleşte – ridică urechile, ascultă atent
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Întrebări
 Ce a apărut într-o zi în pădure?
 Cine era paznicul pădurilor?
 De ce a minţit iepuraşul?
 Cine a spus adevărul?
 Cum a fost pedepsit iepuraşul?
 De ce nu v-a plăcut comportarea iepuraşului?

Reţineți 
Şi minciuna e vorbă, dar vremea tot descoperă adevărul.
Când e bolnav leul, iepurii îi sar în spinare.
Fapta bună laudă singură.
Nu te lăuda singur, lasă să te laude altul.
Lauda de sine nu miroase a bine.
Laudă marea, dar rămâi pe uscat.
Numai lucrul încheiat e de lăudat.
Și cioara-și laudă puii.
Gândacii zboară și se laudă că sunt păsări.
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Mama
după Panait Cerna

Din vârsta fericirii fără minte,
Icoane dragi mi-apar mereu-nainte…

Şi-n casă, într-un colţ întunecat,
Văd un copil de mama lui certat. [...]

Din toţi câţi trec, nu-i nimeni să-l aline
Şi-adoarme-ncet copilul, în suspine.

Dar peste noapte-o biruieşte dorul
Şi mama merge unde-i doarme-odorul.

El simte cum s-apleacă peste dânsul
O umbră bună ce îi şterge plânsul.
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De gâtul ei s-atârnă în neştire
Toţi îngerii din ceruri îi sunt fraţi!

Învăluiţi de-a candelei lucire,
Copil şi mamă dorm îmbrăţişaţi.

�

Cuvinte
să aline – să liniştească
suspin – o± at, respiraţie lungă cauzată de o supărare
biruieşte – învinge, este mai puternic
odorul – (aici) copilul drag
neştire – fără să îşi dea seama, neîncetat
învăluit – cuprins de o lumină
candelă – lumânare, lumină 

Teme
1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citeşte: expresiile care vorbesc despre casă; enunţurile care prezin-

tă comportamentul mamei, descrierile poetului despre copil.
3. Observă aşezarea în pagină a textului: Cum sunt scrise rândurile? 

Cum sunt grupate ele? Descrie formatul poeziei, după aceste con-
statări.

4. Descrie portretul mamei tale, eventual, aşa cum apare într-o foto-
grafie pe care o prezinţi colegilor.

Întrebări
 Despre ce icoane vorbeşte poetul?
 Cum i se înfăţişează poetului casa părintească?
 Ce vede poetul în casa părintească?
 Cine e copilul despre care îşi aminteşte poetul?
 Cum îşi manifestă mama dragostea pentru copilul său?
 Cum îi răspunde copilul? De ce?
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Împăratul Roşu
după Vasile Gurzău, fragment

A fost odată ca niciodată dincolo de mări şi ţări o împărăţie mare-mare 
al cărei domnitor era Împăratul Roşu. Castelele lui erau strălucitoare, con-
struite din aur şi diamante. Împărăţia lui se întindea în sânul naturii, într-un 
peisaj pitoresc, între munţi şi văi. 

Douăzeci de păcurari îngrijeau oile şi mieluşeii stăpânului. Trăiau acolo, 
o viaţă liniştită înconjuraţi de miresmele ierbii verzi, de cântecul păsărilor, 
de mur murul izvoarelor.

Într-o zi frumoasă şi însorită, un copilaş orfan colinda singuratic pe acele 
plaiuri. Văzându-l pe băieţel, păstorii l-au întrebat:

– Unde mergi tu, dragul nostru?
– Încoace vin.
– De unde soseşti?
– Eu nu ştiu.
– Cum te cheamă? Cine eşti?
– Eu nu ştiu.
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Ciobanii s-au mirat de aceste răspunsuri ale copilaşului, care părea a fi al 
nimănui. Ca urmare păstorii se sfătuiră şi se hotărâră să-l crească acolo, la 
stâna de oi, să fie împreună cu ei. L-au botezat cu numele de Pavel Păcura-
rul. A devenit şi el un ciobănaş drăgălaş, iar mai târziu s-a făcut un păstorel 
tras printr-un inel. Îi plăcea mult tocăniţa de mieluşel, caşul din lapte de 
oiţă, aşa încât a crescut şi s-a făcut un fecioraş chipeş şi pe placul fetelor. 

�

Cuvinte
sânul naturii – în mijlocul naturii
pitoresc – frumos, unic
păcurar – cioban, persoana care îngrijeşte oile
miresme – mirosuri
murmur – sunet şoptit
orfan – copil fără părinţi
se sfătuiră – au discutat
tocăniţa – mâncare din carne tăiată în bucăţi mici
caşul – un fel de brânză 
chipeş – frumos

Întrebări
 Cum era ţara Împăratului Roşu?
 Câţi păcurari erau în împărăţie şi cum trăiau ei?
 Cine vine la ciobani?
 Ce au decis ciobanii în legătură cu băiatul?
 Cum este ciobănaşul?

Teme
1. Citiţi basmul acesta în întregime. El aparţine unuia dintre marii po-

vestitori români din Ungaria. Află mai multe despre el şi citeşte şi 
alte basme ale lui.

2. Imaginaţi ce legătură se va prezenta în continuare, în basm, între 
ciobănaşul cel tânăr şi Împăratul Roşu.

3. Desenaţi ce vi se pare mai interesant din fragmentul citit din basm.
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Povestea greierului
după Mihail Sadoveanu

În livezile liniştite, în făneţele pline de soare, căldura lunii mai, greierul 
îşi începe cântecul. Iarba e fragedă. Florile pomilor s-au scuturat. Înfloresc 
salcâmii şi teii. În dulceaţa primăverii, greierul îşi tremură cântecul lui mă-
runt, care e ca o melodie liniştită. Parcă slăveşte tăcerea şi cerul limpede. 
Cântecul lui parcă tremură pe o muzicuţă de aur.

Acest gândăcel negru-lucios, cu cap mare şi mustăţi lungi, nu face nimă-
nui niciun rău. Nu cere de la nimeni nimic, nici nu ia hrana altora, cum face 
furnica. Trăieşte şi adună, adună şi el din roadele pământului, cât îl lasă 
vremea. Toată ziua cântă şi munceşte. Pe urmă adoarme sub o brazdă sau 
sub frunze uscate. Lasă să treacă peste el zilele triste ale toamnei şi ninso-
rile iernii.

Cine a răspândit, povestea greierului şi-a furnicii, a furnicii strângătoare 
şi a leneşului greier, i-a făcut o mare nedreptate greieraşului.

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   118 2022. 05. 10.   11:13:31



119

De multă vreme cântă el împotriva acestei nedreptăţi. Uneori se aşază 
într-un colţ întunecos al camerei sau sub soba caldă şi țârâie încet și trist.

A cântat şi va cânta mereu, până i se va face dreptate: cri, cri, cri!

�

Cuvinte
fâneţe – câmpuri cu iarbă
greier – o insectă care produce sunete ascuţite şi pătrunzătoare 
fragedă – gingaşă, tânără, crudă 
tei – copac cu flori albe-gălbui, puternic mirositoare 
mărunt – mic 
a răspândit – (aici) a spus peste tot

Întrebări
 Când îşi începe greierul cântecul mărunt?
 Ce slăveşte cu cântecul lui?
 Care e înfățișarea greierului?
 Cum trăieşte acest gândăcel?
 Ce poveste s-a răspândit despre greier şi furnică?
 Până când va cânta greierul?

Exerciţii 
 Alegeţi trei enunţuri din text în care se poate schimba ordinea cu-

vintelor fără să se schimbe sensul lor.
 Găsiţi în aceste enunţuri răspunsuri la întrebările: Despre cine se 

vorbeşte…? Ce se spune despre…? 
 În enunţurile: 
 Cântecul lui parcă tremură pe o muzicuţă de aur.
 Nu cere de la nimeni nimic, nici nu ia hrana altora. 
 Toată ziua cântă şi munceşte.
 Găsiţi cuvinte care să răspundă la întrebările: Unde? Când? De la 

cine? Al cui? Ce fel de?
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 Schimbați forma enunţurilor următoare astfel încât acţiunea să se 
desfăşoare în prezent sau în viitor: 

 Cine a răspândit povestea i-a făcut o nedreptate greieraşului.
 De multă vreme cântă el împotriva acestei nedreptăţi. 
 Uneori se aşază într-un colţ întunecos al camerei...
 În ultimul enunţ al textului: „ A cântat şi va cânta mereu, până i se va 

face dreptate: cri, cri, cri!” schimbaţi forma cuvintelor care exprimă 
acţiuni, astfel încât enunţul să fie, totuşi, corect şi logic.
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Vară
după Otilia Cazimir

E cald. Grădina-n jurul meu
Se-ntinde leneşă la soare.
Frunzişul prăfuit şi greu
Îşi culcă umbra călătoare
Pe-al ierburilor câmp plăpând.
Râzând cu capul dat pe spate,
Un mac îşi scutură pe rând
Petalele însângerate.

În sălcii, vrăbiile tac.
Doar cucul cel bătrân aruncă,
Ne-ndemânatic şi buimac,
Chemarea-i scurtă peste luncă.
Şi din trifoiul adormit,
Cu flori uşoare şi rotunde,
Acelaşi dulce ţârâit
De greieri tineri îi răspunde.

�

Cuvinte
plăpând – slăbuţ, firav, gingaş, delicat
prăfuit – acoperit cu praf
însângerat – acoperit de sânge
ne-ndemânatic – nepriceput
buimac – ameţit de somn, năuc
ţârâit – sunet produs de greiere
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Întrebări
 De ce se numeşte poezia Vară?
 Ce se spune despre grădină?
 Ce fel de însuşiri i se atribuie grădinii?
 Cum este cântecul cucului? Cine îi răspunde?
 Ce sentimente ne cuprind când citim poezia?

Exerciţii 
 Citiţi poezia, respectând semnele de punctuaţie.
 Memoraţi şi recitaţi poezia (sau doar un fragment din ea) ţinând 

seama de înţelesul textului.
 Selectaţi expresiile care exprimă însuşiri omeneşti atribuite:
 grădinii, macului, trifoiului. 
 Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor selectate.
 Pornind de la exemplele din text – prăfuite, însângerate – obţineţi 

cuvinte noi pornind de la următoarele: nor, senin, gând, dator, vechi. 
 În primele 8 versuri ale poeziei identificaţi:
 Cum se întinde grădina?
 Cum este frunzişul?
 Cum îşi scutură macul petalele?
 Descrieţi vara, folosind trei dintre expresiile frumoase din această 

poezie.

Teme
1. Desenaţi un tablou inspirat de un vers sau de un grup de versuri din 

poezie.
2. Desenaţi un tablou de vară aşa cum aţi văzut-o voi de curând.
3. Comparaţi cele două desene? Există asemănări? De ce oare?
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Din cântecele copiilor de altădată

Treci, ploaie călătoare,
Că te-ajunge mândrul soare,
Că te-ajunge soarele
Şi-ţi taie picioarele
Cu-n mai, cu-n pai,
Cu căciula lui Mihai,
Cu trei fire de susai.

M-a trimis mama şi tata
Să găsesc piatra şi gata.
Piatra albă - roşie
În această mână e!

Ala, bala, portocala,
Ieşi,Gheorghiță, la portiță,
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Că te-aşteaptă Talion,
Talion, fecior de domn,
Cu căruța Radului,
Cu caii-mpăratului,
Dorobanț - clanț!
Cioc-boc, treci la loc!

Dis-de-dimineață
Băbuța se duce la piață
Și-i ies în întâmpinare
Trei moşi cu trei saci în spinare.
Şi fiecare moşneag avea în sac
Câte un gânsac.
Spune tu, de dimineaţă,
Cine şi câți se duceau la piață?

�

Teme
1. În text sunt mai multe cuvinte necunoscute fiindcă sunt vechi şi nu 

se mai folosesc în zilele noastre. Cu ajutorul unui dicţionar caută 
explicaţiile pentru aceste cuvinte. 

2. Alcătuiţi enunţuri cu cinci dintre aceste cuvinte şi apoi înlocuieş-
te-le cu noile cuvinte cu același înțeles, găsite în dicţionar.

3. Aflaţi de la părinţii sau bunicii voştri alte cântece de acest fel pe 
care le foloseau la jocurile din copilăria lor.
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Exerciţii de dezvoltare a vorbirii
 Pornind de la fragmentul:
 Lizuca și Patrocle au plecat de la bunici. Au ajuns într-o pădure, lân-

gă o scorbură de răchită bătrână. Patrocle intră în scorbură și se 
ghemui lângă fetiță.

 Patrocle, eu cred că nouă nu trebuie să ne fie teamă 
 De mama pădurii! Știi de ce mă tem eu?
 De ce te temi?
 De bursuc. Am auzit că e tare rău.
 N-are decât să vină. Am eu ac de cojocul lui! mormăi cățelul.
 (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
 Citiţi textul pe roluri.
 Interpretaţi sceneta în perechi şi alegeţi cea mai reuşită dramati-

zare.
 Imaginaţi şi povestiţi ce s-a întâmplat în poveste înainte de acest 

episod.
 Imaginaţi şi povestiţi ce se va întâmpla în continuare în poveste.
 Descrieţi cele două personaje care apar (Lizuca şi Patrocle) în dia-

log, subliniind atât trăsăturile fizice cât şi sufleteşti.
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Năluca
după Cezar Petrescu

Când pădurarul a adus-o din codru, Năluca era un pui de căprioară mic şi 
fricos. Cu ochii mari şi umezi se uita la toţi, gata să fugă.

Cu timpul s-a îmblânzit. A înţeles că nimeni nu-i vrea răul. A început să 
vină singură la farfurioara cu lapte. Ziua stătea ascunsă. Seara răspundea 
la chemarea noastră, ieşea când îi întindeam câte o bucată de zahăr.

Tata i-a dat numele „Năluca” fiindcă fugea atât de sprinten. Năluca îşi 
cunoştea numele.

Câinele, păsările şi pisicile erau acum neglijate de noi. N-aveam grijă de 
altcineva decât de Năluca. Aşa a crescut în mijlocul nostru. Noi am crezut 
că a uitat libertatea pădurii.

E adevărat că uneori se oprea sub umbra nucilor din livadă, cu urechile 
ciulite. Mirosea adierile aduse din codru. Atunci ochii ei erau mai umezi şi 
mergea mai încet, cu botul în pământ. Năluca era tristă. Într-o seară, când 
cineva a uitat poarta deschisă, Năluca a fugit.
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În zadar am căutat-o peste tot. Năluca a plecat pentru totdeauna.
Odată am fost cu tata prin pădure. Deodată, în calea noastră, pe cărare, 

a apărut o căprioară. Tata a şoptit:
E Năluca!
Era, într-adevăr, Năluca. Am întins pumnul, aşa cum altădată îi dădeam 

bucata de zahăr. Căprioara s-a apropiat. Poate îşi amintea şi ea. Mai erau 
câţiva paşi…

Şi deodată Năluca s-a întors spre codru. A luat-o la fugă spre adâncul pă-
durii. În urma ei au rămas numai crengile şi frunzele scuturate.

Mâna întinsă după umbra ei a căzut fără să mângâie capul ei atât de dră-
guţ. Pădurea ni s-a părut, deodată tristă...

�

Cuvinte
codru – pădure mare, bătrână 
pădurar – persoana care se ocupă de îngrijirea şi paza pădurilor
sprinten – repede, vioi
neglijate – nu erau luate în seamă 
ciulite – care ascultă atent
adieri – vânt uşor, suflare lină 
în zadar – degeaba

Întrebări
 Pe cine a adus odată pădurarul din codru? 
 Cum era Năluca la început?
 De unde ştim că a devenit blândă?
 Ce a făcut într-o seară?
 Unde s-au întâlnit cu Năluca după un timp?
 Ce a făcut căprioara de data aceasta?
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Exerciţii 
 În enunţurile următoare din text se pot face următoarele schimbări, 

fără a se modifica înţelesul lor: 
 Când pădurarul a adus-o din codru, Năluca era un pui de căprioară 

mic şi fricos. – Adusă din codru, Năluca era...
 Cu timpul s-a îmblânzit. – După ce a trecut o vreme s-a îmblânzit.
 Găsiţi şi voi trei astfel de enunţuri pe care să le modificaţi, devenind 

fie mai lungi, fie mai scurte dar fără să li se schimbe înţelesul.

OH_NRO_IRO04T_beliv_1_136_oldal_2022_PG.indd   128 2022. 05. 10.   11:13:39



129

Zi de vară
după George Topârceanu

Linişte. Căldură. Soare.
Sălciile plângătoare
Stau în aer, dormitând.
Un viţel în râu s-adapă
Şi-o femeie, lângă apă,

Spală rufele,cântând.

Şi, din vale abia vine
Murmur slab, ca de albine,
Somnoros şi uniform:
Râul, strălucind în soare,
Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm.
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Sub o salcie bătrână
Şi cu-o carte groasă-n mână
Care-mi ţine de urât,

M-am culcat un pic pe spate, —
Somnul lin, pe nechemate,
A venit numaidecât.

Cântec, murmur, adiere
De zefir în frunze piere
Şi rămâne doar un glas
Care umple valea-ngustă.

�

Cuvinte
s-adapă – bea apă 
murmur – zgomot 
lin – mişcare lentă 
pe nechemate – fără să fie chemat
numaidecât – imediat 
zefir – vânt

Exerciţii 
 Primul vers al poeziei este compus din trei cuvinte care sunt sepa-

rate prin puncte. Dezvoltaţi-le pe acestea în propoziţii cu mai multe 
cuvinte care să descrie aceeaşi idee.

 Mai există încă un vers de acelaşi fel. Găsiţi-l şi procedaţi la fel cu 
dezvoltarea lui în mai multe propoziţii.

 Penultima strofă a poeziei o puteţi transforma prin schimbarea or-
dinei cuvintelor într-un enunţ obişnuit. Cum ar suna el?
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Teme
1. Discutaţi cu părinţii şi bunicii şi aflaţi cum îşi petreceau verile copi-

lăriei. Povestiţi aceste lucruri aflate în clasă doamnei învăţătoare/ 
domnului învăţător şi colegilor.

2. Cum aţi dori voi să vă petreceţi următoarea vacanţă de vară?
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Bun rămas, doamna învăţătoare!
text prelucrat

după Marcela Peneş

Timpul aleargă… Parcă ieri întâmpinam, într-o aurită zi de toamnă, acolo 
în curtea şcolii, nişte şcolari sfioşi, stăpâniţi de emoţii, unii chiar cu lacrimi 
în ochi şi… iată-ne ajunşi în clasa a IV-a. Gândul îmi zboară cu patru ani 
în urmă. Păstrez vie amintirea momentului de “Bun venit!” şi ne pregătim 
pentru cel de “Bun rămas!”.

În curând cei patru ani petrecuţi împreună vor rămâne în urmă. Va veni şi 
momentul de despărţire de ciclul primar şi doamna învăţătoare.

Oare cum vom sărbători această zi?
Ideea este ca momentul să ne aparţină, să exprime gândurile şi simţirea 

noastră, trăirile, părerile şi gusturile noastre. Fiecare trebuie să contribuie 
cu toată priceperea lui la reuşita momentului. Ca să-i împăcăm pe toţi, noi 
vom face câte puţin din fiecare, dar mai cu seamă ne vom aminti de acea 
toamnă când pentru prima oară aţi devenit şcolari.
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Frunzele ruginii se pregăteau să ţeasă covorul toamnei… Ne-am întâlnit 
în curtea şcolii. Povestea noastră începea. Începea cu momentele de des-
coperire a şcolii, a clasei, a băncii, a colegilor; începea cu lacrimi de teamă 
sau sfioase semne de prietenie.

A venit vremea semnelor grafice, a literelor, a primelor adunări şi scăderi, 
a cititului şi povestitului… şi anii au trecut…

Privind în urmă totul ni se pare acum atât de simplu şi ne vine să zâmbim, 
gândindu-ne cât de greu am scris primul cuvânt… Orice muncă cere efort, 
dar efortul vostru a fost încununat de bucurii.

Voi sunteţi bobocii de acum patru ani. Aţi crescut, aţi muncit şi aţi greşit 
(unii mai mult, alţii mai puţin) şi din greşeli am învăţat cu toţii.

La toamnă veţi începe clasa a V-a: obiecte de studiu noi, profesori noi. 
Nimic nu trebuie să vă sperie, deoarece ceea ce aţi învăţat în aceşti patru 
ani este o bază pe care se va putea înălţa învăţătura viitoare. Păşiţi încre-
zători în voi spre clasele mari; creşteţi sănătoşi la trup şi la minte, învăţaţi 
cu dragoste şi cu sârg, spre bucuria părinţilor, a dascălilor şi, mai ales, spre 
folosul vostru!
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