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Deşteaptă-te, române!

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

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

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

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

Versuri: Andrei Mureșanu
           Muzica: Anton Pann
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Competenţe

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile
1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un fi lm/ a unui personaj imaginar urmărind un set de 
repere
2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi derulate în şcoală sau 
extraşcolar
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnifi cative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografi e şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un fi lm/ desen animat/ a unei activităţi/ a unei 
întâmplări imaginate/ trăite
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale
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UNITATEA 1 - RECAPITULARE

         • Sunetul, litera, vocalele și consoanele
      • Cuvântul. Despărţ�irea în silabe
   • Sensul cuvintelor
  • Ortografi a și punctuaţ�ia
 • Comunicarea orală
• Solicitarea și oferirea de informa�ţii
• Prezentarea unei persoane/ a unei cărţ�i
• Cererea simplă familiară, cererea politicoasă
 • Părţ�i de vorbire: substantivul, adjectivul, pronumele, verbul 
  • Textul literar narativ
    • Descrierea. Fragmentul descriptiv
      • Poezia
         • Scrierea imaginativă - textul creativ
            • Textul de informare și func�ţional
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după Edmondo De Amicis

 Azi e prima zi de şcoală. Trei luni de vacanţă la ţară s-au spulberat 
ca un vis. De dimineaţă, mama m-a dus la şcoala Baretti, ca să mă înscrie 
în clasa a patra. Nu eram prea încântat să mă duc, căci gândul zbura încă 
la ţară. Pe toate străzile, forfotă mare de copii, iar în cele două librării, o 
mulţime de taţi şi mame se îngrămădeau să cumpere ghiozdane şi caiete. 
În faţa şcolii se înghesuia atâta lume, încât omul de serviciu şi gardianul se 
străduiau din răsputeri să elibereze poarta.   
 Lângă uşa de la intrare am simţit că cineva mă atinge pe umăr. Era 
învăţătorul meu dintr-a treia, vesel ca întotdeauna, cu părul roşcat şi zbârlit, 
care-mi spuse:
 – Prin urmare, Enrico, de azi ne despărţim pentru totdeauna!
 Deşi ştiam prea bine că aşa era, cuvintele lui m-au mâhnit. 
 Am pătruns cu greu în şcoală. Am revăzut cu plăcere sala mare de la 
parter, unde timp de trei ani mi-am petrecut aproape toate zilele. Era atâta 
lume! Învăţătoarele umblau încoace şi-ncolo. 
 Pe băieţi i-am regăsit mai înalţi şi mai voinici. La parter se afl au  copiii 
dintr-a întâia, care nu voiau să intre în clasă. Unii dintre ei fugeau din bănci, 
iar alţii, văzându-i pe părinţii lor că pleacă, începeau să plângă. Părinţii se 
vedeau nevoiţi să se întoarcă, fi e să-i împace, fi e să-i ia acasă, dar fratele 
meu mai mic, care a fost repartizat în clasa învăţătoarei Delcati, era cuminte. 
Eu eram repartizat la învăţătorul Perboni.  
 Ce mică şi tristă mi se părea şcoala, când mă gândeam la pădurile şi 
munţii unde mi-am petrecut vacanţa de vară!
 Mă gândeam şi la învăţătorul meu dintr-a treia, atât de bun, care râ-
dea mereu cu noi. Era mic, încât părea un coleg de-al nostru. Şi acum îmi 
părea rău că nu-l mai văd acolo, cu părul lui roşcat şi zbârlit. 
 Învăţătorul nostru de acum e înalt, fără barbă, cu părul cărunt şi lung, 
cu o cută adâncă şi dreaptă pe frunte, are vocea groasă şi ne priveşte pe toţi 
fi x, vrând parcă să ne citească în adâncul sufl etului, şi nu râde niciodată. Eu 
spuneam în sinea mea: asta-i prima zi, urmează încă nouă luni. Câte lecţii, 
câte examene la sfârșit de lună, câtă strădanie!

Prima zi de şcoală

Clinchet de toamnă - Recapitulare
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  Simţeam nevoia de a o întâlni pe mama la ieşire. Am alergat să-i sărut mâna. Ea m-a întâm-
pinat spunând: 
 – Curaj, Enrico! Vom învăţa împreună.
 M-am întors acasă mulţumit. Totuşi, pe învăţătorul meu cu zâmbetul acela blând şi vesel nu-l 
mai am şi parcă şcoala nu mai e frumoasă ca înainte.
 A doua zi dimineaţă, mi-am dat seama că îmi place şi noul învăţător. În timp ce eram în clasă, 
din când în când apărea în uşa clasei câte un fost elev de-al lui, de anul trecut, ca să-l salute:
 – Bună ziua, domnule Perboni!
 Unii intrau, îi întindeau mâna şi ieşeau iute din clasă. Se vedea că ţineau la el şi ar fi  fost   
bucuroşi să le fi e din nou învăţător. 
 El răspundea:
 – Bună ziua! şi strângea mâinile celor ce-l salutau. 
 La fi ecare salut rămânea serios. Şi în loc să se bucure de saluturile acelea, părea că suferă 
din cauza lor. Apoi se uita la noi şi ne privea atent. 
  Începând să dicteze, coborî de la catedră ca să se plimbe printre bănci, dar privirea îi căzu 
pe un băiat cu obrajii aprinşi şi plini cu bubiţe. Încetă să dicteze, îi luă faţa în mâini şi-l privi. Apoi îl 
întrebă ce avea şi îi trecu o mână pe frunte, să vadă dacă-i fi erbinte. În timpul acela, Giovani, un 
băiat din spatele lui se ridică pe bancă şi începu să facă pe marioneta. El se întoarse brusc. Băiatul 
se reaşeză într-o clipită, rămânând înţepenit în bancă, cu fruntea aplecată de ruşine în aşteptarea 
pedepsei. Învăţătorul îi puse o mână pe cap şi-i spuse:
 – Să nu mai faci asta niciodată! 
 Nimic altceva, se întoarse la catedră şi încheie dictarea. Ne vorbi rar şi calm, cu vocea lui 
groasă, dar caldă:
 – Ascultaţi, copii! Avem de stat împreună un an. Să căutăm să-l trăim în bună înţelegere. 
Învăţaţi şi fi ţi cuminţi! Voi sunteţi ca o familie pentru mine. Voi sunteţi copiii mei. Aşa cum ţin eu la 
voi, trebuie să ţineţi şi voi la mine. Nu vreau să fi u silit să dojenesc pe nimeni. Arătaţi-mi că sunteţi 
copii sufl etişti. Şcoala noastră va fi  o familie şi voi veţi fi  mângâierea şi mândria mea. Nu vă cer o 
promisiune cu glas tare. Sunt convins că în inimile voastre mi-aţi şi promis. Şi vă mulţumesc!
 În momentul acela sună clopoţelul şi anunţă sfârşitul orei. Am ieşit toţi din bănci, în tăcere 
deplină. Băiatul care se suise pe bancă se apropie de învăţător şi-i spuse cu glas tremurat:
 – Domnule învăţător, vă rog să mă iertaţi!
 Învăţătorul îl sărută pe frunte şi îi spuse:
 – Bine, băiatul meu, nu-i nimic!

Vocabular
forfotă: mișcare grăbită și zgomotoasă de colo 
până colo
cută: (aici) încreţitură a pielii, rid
în sinea: în gândul
strădanie: silinţă, efort depus de cineva pentru a 
rezolva ceva
marionetă: păpuşă acţionată de o persoană (cu 
ajutorul unor sfori) spre a interpreta diferite roluri
silit: obligat, nevoit, forţat
a dojeni: a certa, a face observaţii moralizatoare

din cauza lor. Apoi se uita la noi şi ne privea atent. 
  Începând să dicteze, coborî de la catedră ca să se plimbe printre bănci, dar privirea îi căzu 

pedepsei. Învăţătorul îi puse o mână pe cap şi-i spuse:

Medalion literar
         Edmondo De Amicis 
(1846-1908) a fost scriitor, 
jurnalist și pedagog italian. 
      A publicat cărţi de călă-
torii şi povestiri pentru copii, 
scenete din viaţa militară şi po-
ezii, dar este cunoscut pentru cea mai impor-
tantă lucrare a sa, Cuore – inimă de copil 
(1886), „o poveste sentimentală pentru copii, 
scrisă sub forma unui jurnal al unui şcolar”. 
Cartea a fost tradusă în peste 25 de limbi,      
fi ind cunoscută aproape peste tot în lume.
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Exersăm!

Clinchet de toamnă - Recapitulare

Înţelegem textul!
1.   Unde şi când se petrece acţiunea prezentată în text?
2.  Care sunt personajele întâlnite în text?
3.  De ce, în prima zi de şcoală, lui Enrico nu i s-a mai părut şcoala frumoasă ca înainte?
4.  Cine l-a încurajat pe Enrico?
5.  Ce calităţi ale noului învăţător l-au făcut pe Enrico să-l placă?

Ne amintim!
     Cuvântul este cea mai mică parte a unei comunicări. El este alcătuit dintr-un sunet sau o îmbinare 
de sunete care are un înţeles.
    Sunetele limbii române se împart în vocale şi consoane. Ele sunt reprezentate grafi c prin litere.
   Când un cuvânt nu încape la sfârşitul rândului, îl despărţim în silabe, trecând pe rândul următor 
celelalte silabe.  

1.   Transcrie prima propoziţie a textului şi spune 
din câte cuvinte este alcătuită. Din câte sunete 
este alcătuit ultimul cuvânt din propoziţie?
2.  Subliniază vocalele din cuvintele propoziţiei 
transcrise.
3.  Scrie câte sunete şi câte litere au  
următoarele cuvinte: clasă, fi x, ghiozdane, 
învăţătorul, plăcere, clopoţel, înţelegere.
4.   Găseşte, în text, cuvinte care să fi e alcătuite din:

Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. Despărţirea în silabe

● o vocală şi o consoană;
● o consoană şi două vocale;
● două consoane şi patru vocale.

5.   Înlocuieşte litera evidenţiată pentru a obţine 
cuvinte noi, apoi scrie-le.

        Alcătuieşte cuvinte care să conţină cel puţin 
trei dintre consoanele cuvântului descoperit.

          Jurnal de cititor

     Pe parcursul acestui an şcolar vei face cunoştinţă cu personaje interesante şi faptele lor, pre-
zentate cu măiestrie de autori, în povestirile pe care le vei citi în acest manual sau alte cărţi.
      Realizează un jurnal de cititor, în care să notezi, pe măsură ce vei cunoaşte conţinutul lecturilor 
citite, aspecte preferate cu privire la: titlu, autor, personaje, timp, spaţiu, evenimente, emoţii transmise, 
învăţătura desprinsă etc.
        Adaugă în jurnalul de cititor desene, picturi, colaje, decupaje, organizatori grafi ci şi alte elemente 
considerate de tine potrivite.
      Când vei întâlni acest simbol  în manual, aminteşte-ţi să faci notări în Jurnalul de cititor.

ţară, şcoală, vis, clasă, bine

6.  Desparte în silabe cuvântul care denumeşte 
obiectul din imagine.

        Adaugă în jurnalul de cititor desene, picturi, colaje, decupaje, organizatori grafi ci şi alte elemente 

      Când vei întâlni acest simbol  în manual, aminteşte-ţi să faci notări în Jurnalul de cititor.

Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. Despărţirea în silabeSunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. Despărţirea în silabeSunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. Despărţirea în silabe

7.  Înlocuieşte a doua silabă din cuvintele de mai 
jos, pentru a obţine alte cuvinte.

priveşte, bancă, acasă, pădurile
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1.  Înlocuieşte cuvintele subliniate cu alte cuvinte care au acelaşi 
sens, fără a schimba înţelesul enunţului.
 
 

2.  Caută, în fragmentul marcat de la pagina 7, cuvinte cu sens opus 
celor date: terminând, urcă, începu, rece, se aşeză, lent, ridicată, 
recompensă. 
3.  Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele subliniate în text nouă, faţa, 
vară, lună, să aibă alt înţeles decât cel din text.

Exersăm!

JOC DE CUVINTE 

JOC DE ROL

PORTOFOLIU

RECAPITULARE    RECAPITULARE   RECAPITULARE

JOC DE CUVINTE JOC DE CUVINTE 

JOC DE ROLJOC DE ROL

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

Sensul cuvintelor

Ortografia şi punctuaţia

Ne amintim!
      Unele cuvinte pot avea forme diferite, dar acelaşi sens (înţeles).
      Alte cuvinte pot avea sensuri opuse. 
      Există cuvinte care au aceeaşi formă, dar sensuri diferite.
      Sensurile cuvintelor ne îmbogăţesc exprimarea.

Ne amintim!

   În scriere, trebuie să respectăm ortografi a (regulile de scriere corectă 
a cuvintelor) şi punctuaţia.
    La sfârşitul propoziţiilor se scriu semne de punctuaţie diferite. Acestea 
ne arată cum să intonăm propoziţiile.       
   Când întrebăm, la fi nalul propoziţiilor scriem semnul întrebării (?).
   Când oferim informaţii, la sfârşitul propoziţiilor scriem semnul punct (.).
   Când exprimăm o strigare, o urare, un îndemn, o chemare, bucu- 
ria, mirarea etc., la fi nalul propoziţiilor scriem semnul exclamării (!).
   Folosim două puncte (:) în scris, înaintea cuvintelor spuse de cineva şi 
înaintea unei enumerări.
   Scriem virgula (,) după o formulă de adresare, de chemare, de stri-
gare şi pentru separarea cuvintelor într-o enumerare.    

      Deşi ştiam prea bine că aşa era, cuvintele lui m-au mâhnit.
      Am revăzut cu plăcere sala mare de la parter.
      El se întoarse brusc.
      Nu vreau să fi u silit să dojenesc pe nimeni.

Exersăm!
1.  Transcrie textul de mai jos, adăugând semnele de punctuaţie.

    Cei doi colegi de bancă s-au revăzut
    Cum a fost în vacanţă Iulia
    Ce frumos a fost Am călătorit mult
    Tu cum ţi-ai petrecut vacanţa Vlad
    Am fost la bunici şi am îngrijit cu drag 
animalele răţuştele pisica puişorii căţelul 
capra şi iezişorii Ce bine m-am simţit

   Interpretează un dialog   
alături de un coleg, imagi-
nându-ţi că eşti în prima zi 
de şcoală a clasei a IV-a.  

  Găseşte cuvinte care, 
deşi au aceeaşi formă, pot 
avea sensuri diferite. Evi-
denţiază aceste sensuri 
prin desene.  

   
  ULTIMA SILABĂ

 Un coleg spune un cu-
vânt, iar altul formează 
un nou cuvânt, folosind 
ultima silabă a cuvântului 
anterior. Jocul continuă 
până când unul dintre co-
legi nu reuşeşte să forme-
ze un cuvânt.  

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   Ai afl at din text că mulţi copii 

în prima zi de şcoală din clasa 

I se despart plângând de pă-

rinţii lor.
   Care este părerea ta în legă-

tură cu acest lucru?
   Povesteşte, dacă îţi amin-

teşti, cum a fost prima ta zi de 

şcoală.
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Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de informaţii
Prezentarea unei persoane/ a unei cărţi

Într-o zi, Dănuţ şi sora sa s-au hotărât să meargă la librăria cea nouă.
– Mergeţi cu autobuzul sau cu metroul? i-a întrebat mama.
– Mergem cu metroul! s-a hotărât Dănuţ.
Când au ajuns, Laura l-a întrebat:
– Iau un coş mare? Ne va fi  de folos.
– Ia două coşuri mici! Aşa ne-a sfătuit mama. Să-i dăm ascultare!
Dintr-o dată apare nea Radu, neam cu noi.
– V-a plăcut expoziţia de stilouri de la intrare?
– Ne-am grăbit, nu am văzut-o.
Cei doi fraţi i-au promis că vor vizita expoziţia după cumpărături.

Ne amintim!

      Convorbirea dintre două sau mai multe persoane se numeşte dialog.
      Într-o comunicare orală există un vorbitor, care transmite informaţia (mesajul) şi unul sau 
mai mulţi ascultători, care primesc informaţia sau mesajul.
      Comunicarea orală poate fi  însoţită de gesturi şi mimică.
        Prezentarea unei persoane se realizează prin informarea celorlalţi despre datele de identitate 
ale acelei persoane sau despre alte date ce pot caracteriza persoana respectivă.   

Exersăm!
1.  Imaginează-ţi că eşti fratele mai mic al Elenei. Ea se 
afl ă la şcoală, iar tu trebuie să-i duci trusa de geometrie 
pe care a uitat-o acasă.
    Scrie dialogul dintre tine şi agentul de pază al şcolii.
Te vei prezenta şi vei cere informaţii despre locul unde 
se afl ă clasa Elenei.

2.  Prezintă în faţa colegilor o carte pe care ai citit-o în 
vacanţă.

2.  Citeşte cu intonaţia potrivită enunţurile la fi nalul cărora este scris semnul exclamării, din textul          
Prima zi de şcoală după Edmondo De Amicis.
3.  Formulează în scris trei întrebări şi răspunsurile acestora. Răspunsurile să aibă la fi nal semnul 
exclamării.
4.  Observă, în textul de mai jos, scrierea cuvintelor subliniate, apoi formulează enunţuri cu acestea.

Clinchet de toamnă - Recapitulare
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Cererea simplă familiară, cererea politicoasă

Ne amintim!

     Cererea este formularea unei solicitări, a unei rugăminţi, cu scopul de a obţine un rezultat.
     Cererea poate fi  politicoasă sau familiară.
    Cererea familiară se adresează unor persoane foarte apropiate sau unor persoane cu aceeaşi 
vârstă ca a celui care adresează cererea. 
     În cererea politicoasă se folosesc formule de politeţe: te rog, vă rog, îmi permiteţi etc.

Exersăm!
    Observă imaginile şi formulează o cerere familiară şi o cerere politicoasă.

Substantivul
Ne amintim!

     Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fi inţe, lucruri, fenomene ale naturii etc.
     El este de două feluri: substantiv comun şi substantiv propriu.
     Substantivul poate fi  la numărul singular sau la numărul plural.
     Substantivul are trei genuri: feminin, masculin şi neutru. Acestea se pot afl a prin numărare. 

Exersăm!
1.  Identifi că substantivele din fragmentul marcat în textul 
Prima zi de şcoală. Precizează felul acestora.
2.  Scrie câte două substantive comune la numărul plural, 
pentru fi ecare gen. Alcătuieşte enunţuri cu acestea.
3.  Precizează felul, numărul şi genul substantivelor subliniate 
în fragmentul de mai jos.

     „Avem de stat împreună un an. Arătaţi-mi că sunteţi 
copii sufl etişti. Şcoala noastră va fi  o familie şi voi veţi 
fi  mângâierea şi mândria mea. Nu vă cer o promisiune 
cu glas tare. Sunt convins că în inimile voastre mi-aţi şi 
promis. Şi vă mulţumesc!”

(Prima zi de şcoală după Edmondo De Amicis)

Invitaţie la lectură
    Textul Prima zi de şcoală face parte din cartea  Cuore - inimă de copil de Edmondo De Amicis.  Personajul Enrico este însuşi autorul. Pentru a afl a alte întâmplări din copilăria sa, citeşte această carte.

jurnal de cititor

întâmplări din copilăria sa, 
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după Fraţ�ii Grimm

           A fost odată un morar care avea o fată foarte frumoasă.
 Într-o bună zi, morarul ajunse să-i vorbească regelui și, ca să devină important în ochii lui, se 
lăudă că fi ica lui poate să toarcă fi re de aur din paie.  
 Împăratul îi ceru să o aducă la castel pentru a o pune la încercare.
 A doua zi, fata a fost adusă la palat, iar regele o duse într-o odaie plină cu paie şi o puse să 
toarcă.
 – Acum apucă-te de treabă și, dacă până mâine dimineață nu torci din toate paiele de aici aur, 
îmi voi pierde încrederea în tatăl tău.
 Regele încuie camera, iar fata rămase singură înăuntru. 
 Sărmana fată se frământa ce să facă, deoarece nu știa să toarcă fi re de aur din paie. Începu 
să plângă. Dintr-o dată ușa se deschise și în cameră pătrunse un spiriduș care o întrebă de ce 
plânge aşa amarnic.
 Fata îi spuse motivul, iar spiridușul îi promise că o va ajuta, dar vrea ceva în schimb. Atunci 
fata îi dădu șiragul ei de mărgele.
 Spiridușul luă mărgelele şi se aşeză să toarcă. Până spre dimineață toate paiele erau toarse 
și transformate în fi re de aur. Nici nu răsări bine soarele și împăratul veni să vadă ce a făcut fata. Nu 
mică i-a fost mirarea când a văzut atâta aur. S-a bucurat de priveliște, dar inima lui lacomă nu i-a dat 
pace. A dus-o pe fată într-o altă încăpere, a pus slujitorii să-i aducă o grămadă și mai mare de paie 
și i-a dat poruncă să toarcă toată noaptea.
 Fata începu să plângă. Apăru din nou spiridușul, care îi spuse așa:
 – Ce-mi dai dacă prefac toată grămada de paie în fi re de aur?
 Fata i-a dat inelul ei, spiridușul l-a luat și a început să toarcă. Până dimineață întreaga gră-
madă era prefăcută în fi re de aur. 
 Regele s-a bucurat mult la vederea aurului, dar lăcomia lui era fără margini. O duse pe fată 
într-o cameră mare, plină cu paie și îi spuse:
 – Dacă vei preface și aceste fi re în aur, te voi lua de nevastă. 
 Când  fata rămase singură, spiridușul apăru pentru a treia oară și o întrebă ce îi dă în schimb 
dacă îi toarce și de data aceasta grămada de paie. Fata spuse că nu mai are nimic de oferit, iar      

Statu-Palmă-Barbă-Cot

12
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spiridușul i-a cerut să-i promită că-i va da primul copil pe care-l va naște atunci când va deveni regină.
 Spiridușul a transformat toată grămada de paie în aur, iar regele s-a ținut de cuvânt și a luat 
pe fata morarului de soție. Peste un an, Regina aduse pe lume un copilaș și aproape că uitase de 
promisiunea făcută spiridușului, când acesta apăru pe neașteptate în dormitorul ei și-i spuse:
 – A venit vremea să îmi dai ce mi-ai promis!
 Regina s-a speriat și i-a oferit în schimb toate bogățiile pământului numai să nu-i ia copilul, 
dar spiridușului nu i-a convenit propunerea. El a spus că un copil este mai prețios decât toate bogă-
țiile pământului. Dar pentru că Regina plângea amarnic, spiridușului i se înmuie inima și spuse:
 – Îți dau răgaz trei zile ca să-mi afl i numele și, dacă vei reuși, poți să păstrezi copilul.
 Regina se gândi toată noaptea la toate numele care pot exista și trimise un sol în regat să 
colinde în lung și-n lat și să afl e cele mai neobișnuite nume.
 Când sosi spiridușul, începu să înșire toate numele pe care le știa, dar de fi ecare dată el îi 
răspundea: „Nu mă numesc așa!”.
  A doua zi, Regina trimise solul să afl e cum se numesc oamenii din regatele vecine și îi dădu spi-
ridușului cele mai rare și mai ciudate nume, dar răspunsul era același: „Nu acesta este numele meu!”.
 A treia zi solul s-a întors la castel și i-a povestit reginei că pe un munte înalt, cu brazi uriaşi la 
marginea unei păduri întunecoase, într-o poiană plină cu fl ori roşii ce sclipeau în lumina soarelui, se 
afl a o casă mică. 
 Căsuţa era din lemn de brad, iar ferestrele mici şi uşa rotundă erau decorate cu fl ori multico-
lore şi conuri ascuţite de brad. Acoperişul căsuţei era din muşchi gros şi verde ca smaraldul. 
 În fața casei ardea un foc deasupra căruia  se afl a o oală în care fi erbeau ierburi aromate 
care îţi încântau mirosul. În jurul focului țopăia un spiriduș vesel care striga: „Astăzi de mâncare 
fac, mâine de băut, iar poimâine îi iau Reginei copilul. Ah, ce bine că nu știe  nimeni numele meu!                           
Statu-Palmă-Barbă-Cot mă numesc!”.
 Vă imaginați bucuria Reginei când auzi numele secret al spiridușului!
           Când acesta intră în camera ei și o întrebă care-i este numele, ea îl întrebă mai întâi:
 – Te numești Barbă?
 – Nu.
 – Te numești Cot?
 – Nici așa.
 – Te numești Palmă?
 – Nici pe departe.
 – Te numești oare Statu-Palmă-Barbă-Cot?
 – Cine ți-a spus? Cine ți-a spus? țipă spiridușul și izbi cu piciorul atât de tare, că se cufundă 
până la brâu în pământ...

Vocabular
a toarce: a obține cu ajutorul fusului 
şi caierului, fi re care pot fi  țesute
spiriduş: fi ință supranaturală afl ată 
în slujba vrăjitoarelor (în basme)
răgaz: amânare, timp liber
sol: persoană trimisă undeva cu o 
misiune
smarald: piatră preţioasă, străluci-
toare, de culoare verde 

Medalion literar
      Jacob Grimm (1785 - 1863)  şi Whilhem Grimm 
(1786 - 1859), cunoscuţi în literatură ca Fraţii Grimm,  
s-au născut în Germania, într-o familie cu nouă copii. 
  Cei doi fraţi încep din 1806 să adune poveşti 
populare. Debutează în literatură în anul 1812 
cu o colecţie de basme în două volume intitula-
tă  Poveşti pentru copii care conține, printre altele, Albă ca Zăpada,                                                                                    
Croitorașul cel Viteaz, Cenușăreasa, Scufi ța Roșie și Hansel și Gretel.
    Poveștile scrise de ei au încântat copilăria multor generații, devenind 
surse de inspiraţie pentru diverse ecranizări și dramatizări.

ridușului cele mai rare și mai ciudate nume, dar răspunsul era același: „Nu acesta este numele meu!”.

Statu-Palmă-Barbă-Cot mă numesc!”.
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Exersăm!
1.   Precizează personajele care apar în text.
2.  Găseşte alt titlu pentru acest text.
3.  Transcrie enunţurile în ordinea în care s-au 
petrecut acţiunile în text.

Textul literar narativ
Ne amintim!

  Textul în care se povestesc întâmplări reale sau imaginate de autor, redate în ordinea în care 
acestea s-au petrecut, se numeşte text narativ.
   Cei care participă la întâmplările povestite se numesc personajele povestirii.  
     Enunţul ce redă pe scurt conţinutul fi ecărui fragment  al textului narativ se numeşte idee principală.
   Ideile principale ale unui text alcătuiesc planul simplu de idei.   

● Spiriduşul i-a promis că nu-i va lua copilul, dacă regina îi va afl a numele secret.
● După ce fata a devenit regină, aceasta naşte un copil.
● Regina reuşeşte să afl e numele spiriduşului, spre mâhnirea acestuia.
● Împăratul îi promite fetei că o va lua de soţie, dacă va reuşi să treacă şi de a treia probă.
● Morarul se laudă în faţa regelui, că fi ica sa poate să toarcă aur din fi re de paie.
● La prima încercare, fata este ajutată de către un spiriduş în schimbul şiragului ei 
de mărgele.
● Fata reuşeşte să devină soţia regelui tot cu ajutorul spiriduşului, care îi cere în 
schimb primul copil pe care îl va naşte.
● Împăratul o supune pe fata morarului la trei încercări.
● La a doua încercare, fata îi oferă spiriduşului inelul său, primind iar ajutorul lui.

Adjectivul
Ne amintim!
     Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însuşiri ale fi inţelor, ale lucrurilor, ale feno-
menelor naturii etc. 

Exersăm!
1.  Transcrie adjectivele din fragmentul marcat în textul Statu-Palmă-Barbă-Cot.
2.  Scrie forma corectă a adjectivelor din paranteze: fată (frumos), spiriduş (isteţi), ierburi (aromată), 
ferestrele (mic), brazi (uriaş).
3.  Găseşte câte un adjectiv potrivit pentru substantivele: morar, rege, casă, ploaie.
4.  Alcătuieşte câte un enunţ în care adjectivele găsite la exerciţiul 3 să se afl e înaintea substantivelor.

4.  Scrie motivul pentru care Regina dorea să afl e numele spiriduşului.
5.  Explică expresia „i se înmuie inima”.
6.  Alcătuieşte planul simplu de idei, având ca sprijin enunţurile de la exerciţiul 3.
7.  Povesteşte textul, pe baza planului simplu de idei.

JOC DE ROLJOC DE ROLJOC DE ROL
     Citiţi pe roluri ultimul fragment din „Statu-Palmă-Barbă-Cot” şi adăugaţi alte două replici.

JOC DE ROLJOC DE ROLJOC DE ROLJOC DE ROL

 Spiriduşul i-a promis că nu-i va lua copilul, dacă regina îi va afl a numele secret.

adăugaţi alte două replici.adăugaţi alte două replici.

 Morarul se laudă în faţa regelui, că fi ica sa poate să toarcă aur din fi re de paie.
 La prima încercare, fata este ajutată de către un spiriduş în schimbul şiragului ei 

 Fata reuşeşte să devină soţia regelui tot cu ajutorul spiriduşului, care îi cere în 

 La a doua încercare, fata îi oferă spiriduşului inelul său, primind iar ajutorul lui.

Clinchet de toamnă - Recapitulare
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● Cum este blana ei şi ce culoare are?
● Cum sunt ochii veveriţei? Dar coada?
● Ce alte trăsături mai are veveriţa?

Descrierea. ragmentul descriptiv
Ne amintim!

  Descrierea este prezentarea trăsăturilor caracteristice ale 
unui obiect, fenomen, colţ din natură sau ale unei fi inţe.  

Exersăm!
1.  Transcrie fragmentul descriptiv marcat în textul     
Statu-Palmă-Barbă-Cot.
2.  Precizează elementele care sunt descrise în 
fragmentul descriptiv marcat în text.
3.  Descrie fi inţa prezentată în imagine, pe baza planului 
de întrebări.

Exersăm!
1.  Completează tabelul cu pronume potrivite.

Pronume Numărul
singular

Numărul
plural

personal
personal de  politeţe

● Eu citesc povestea Statu-Palmă-Barbă-Cot.
● Ea toarce fire de lână.
● Pe alee m-am întâlnit cu el.
● Şi tu admiri toamna? 

● În parc am regăsit-o pe

● Copiii nu pleacă fără

● Am încredere în

Pronumele
Ne amintim!

    Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv se numeşte pronume.
      Pronumele eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, dânsul, dânsa, dânşii, dânsele sunt pronume personale.
  Pronumele dumneata, dumneavoastră, dumneaei, dumnealui, dumnealor sunt pronume 
personale de politeţe.
    Pronumele poate fi  la numărul singular sau la numărul plural.    

● Morarul s-a lăudat că fata va toarce aur.
● Oamenii s-au bucurat că Regina a născut un băiat.
● Femeile îngrijeau copilul reginei.
● Statu-Palmă-Barbă-Cot o ajută pe fata morarului.
● Veţi învăţa şi tu şi Nadia despre viaţa regilor.
● Eu şi Ciprian citim alte poveşti de Fraţii Grimm. 

2.  Identifică pronumele personale din propo-
ziţiile de mai jos, apoi trece-le la numărul plural. 
Scrie corect propoziţiile, folosind pronumele la 
numărul plural. ●

● 
● 
● 
● 
● 3.  Scrie un enunţ de mulţumire în care să se afl e 

pronume personale de politeţe.

4.  Completează propoziţiile cu un pronume 
personal şi un pronume personal de politeţe.

5.  Înlocuieşte cuvintele subliniate cu pronume 
personale potrivite, apoi scrie enunţurile.

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU

     Realizează o fi şă în care să 

enumeri cât mai multe poveşti 

scrise de Fraţii Grimm. Decorează 

fi şa. Compară conţinutul fi şei tale 

cu cea a colegului de bancă. 

     Realizează o fi şă în care să 

enumeri cât mai multe poveşti 

scrise de Fraţii Grimm. Decorează 

fi şa. Compară conţinutul fi şei tale 

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

cu cea a colegului de bancă.cu cea a colegului de bancă.

● 
● 
● 

Invitaţie la lectură
  Fraţii Grimm au scris unele dintre cele mai îndrăgite poveşti de către copii.
   Dacă vrei să afl i şi alte întâm- plări captivante, citeşte poveş- tile Hansel şi Gretel, Lebedele şi Păzitoarea de gâşte.

jurnal de cititor

Hansel şi Gretel, Lebedele 

PronumelePronumelePronumelePronumele
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de George Topîrceanu

Octombrie-a lăsat pe dealuri
Covoare galbene şi roşii. 
Trec nouri de argint în valuri
Şi cântă-a dragoste cocoşii. 

Mă uit mereu la barometru
Şi mă-nfi or când scade-un pic, 
Căci soarele e tot mai mic
 În diametru. 

Dar pe sub cerul cald ca-n mai
Trec zile albe după zile, 
Mai nestatornice şi mai
 Subtile... 

Octombrie 

Vocabular
barometru: instrument pentru măsurarea pre-
siunii aerului din atmosferă asupra scoarţei te-
restre (pământului)
diametru: segment care uneşte două puncte 
de pe cerc şi trece prin centrul acestuia
subtile: (aici) greu de distins, de recunoscut
falduri: cute formate de o haină largă, de o 
stofă, de o pânză care atârnă
hlamidă: mantie de stofă albă sau roşie, prinsă 
cu o agrafă pe umăr
marchiză: titlu purtat în trecut de către o doam-
nă din înalta societate
alură: fel de a se mişca, mers, înfăţişare, ţinută

Întârziată fără vreme
Se plimbă Toamna prin grădini
Cu faldurii hlamidei plini
 De crizanteme. 

Şi cum abia pluteşte-n mers
Ca o marchiză, 
De parcă-ntregul univers
Priveşte-n urmă-i cu surpriză, -

Un liliac nedumerit
De-alura ei de domnişoară
S-a-ngălbenit, s-a zăpăcit
Şi de emoţie-a-nfl orit
 A doua oară...

Medalion literar
         George Topîrceanu                    
(1886-1937) a fost  poet, proza-
tor, memorialist și publicist ro-
mân, membru corespondent al           
Academiei Române din 1936. El 
s-a născut la București, dar și-a pe-
trecut mare parte din viață la Iași. A scris volumele 
de versuri: Balade vesele și triste, Parodii originale, 
Migdale amare.   
        A cunoscut și a colaborat cu scriitori de frunte, 
precum Mihail Sadoveanu şi Tudor Arghezi, ca secre-
tar de redacție la revista Viața Românească.

Clinchet de toamnă - Recapitulare
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Poezia
Ne amintim!

      Poezia este textul în versuri.
      Fiecare vers al poeziei se scrie cu alineat.
      Autorul poeziei se numeşte poet.

Exersăm!
1.   Ce sunt covoarele galbene şi roşii de pe dealuri?

Verbul
Ne amintim!

     Verbul este partea de vorbire care exprimă acţiunea, starea 
sau existenţa lucrurilor, fi inţelor, fenomenelor naturii.
     Verbul poate fi  la numărul singular sau la numărul plural. 

Exersăm!
1.  Identifi că şi transcrie verbele din prima şi a doua strofă a 
poeziei Octombrie de George Topîrceanu.
2.  Recunoaşte verbele din enunţurile de mai jos şi indică 
numărul acestora.

     În poezia Octombrie, George Topîrceanu descrie toamna târzie. 
Poetul transmite sentimentul de dragoste pentru natură. Versurile 
poeziei ne prezintă aspecte ale naturii în anotimpul toamna.

Invitaţie la lectură
    O altă poezie a poetului 
George Topîrceanu în care 
a zugrăvit tabloul toamnei,        
într-un mod vesel şi amuzant, 
este poezia Rapsodii de 
toamnă.
    Citeşte această poezie cu 
intonaţia potrivită!

LUCREZ ÎN ECHIPĂ

    În echipe de câte trei sau patru elevi, 

compuneţi o strofă despre toamnă.
  Ordonaţi strofele tuturor echipelor, 

astfel încât să obţineţi o poezie. Daţi-i 

un titlu potrivit şi citiţi-o unor colegi 

mai mici decât voi.

  În echipe de câte trei sau patru elevi, 

  Ordonaţi strofele tuturor echipelor, 

astfel încât să obţineţi o poezie. Daţi-i 

un titlu potrivit şi citiţi-o unor colegi 

LUCREZ ÎN ECHIPĂLUCREZ ÎN ECHIPĂLUCREZ ÎN ECHIPĂLUCREZ ÎN ECHIPĂ

mai mici decât voi.mai mici decât voi.

LUCREZ ÎN ECHIPĂLUCREZ ÎN ECHIPĂ

  În echipe de câte trei sau patru elevi,   În echipe de câte trei sau patru elevi,   În echipe de câte trei sau patru elevi,   În echipe de câte trei sau patru elevi, 
LUCREZ ÎN ECHIPĂ

2.  Ce semne din natură ne indică sosirea toamnei?
3.  Transcrie strofa în care se prezintă fl orile din imaginea alăturată.
4.  Identifi că şi transcrie versurile care surprind ce i s-a întâmplat liliacului. 

Exersăm!
1.  Realizează un text creativ cu titlul Clinchet de toamnă, în care să introduci expresii şi cuvinte 
selectate din poezia „Octombrie” de George Topîrceanu de la pagina 16.

Scrierea imaginativă - textul creativ
Ne amintim!

    Textul creativ este o construcţie originală, formată din propoziţii cu înţeles între ele, ce respectă 
titlul şi se orientează după un plan (de întrebări, de idei).
    Textul creativ este structurat în trei părţi: introducere, cuprins şi încheiere.  

Textul de informare şi funcţional

Ne amintim!

   Textele de informare şi funcţionale sunt texte în care se prezintă informaţii sau evenimente 
reale: afi şul, scrisoarea, cartea poştală, felicitarea, articolul, fl uturaşul, invitaţia etc.    

jurnal de cititor

    Citeşte această poezie cu 

jurnal de cititor

Poezia
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Exersăm!
1.   Scrie ce informaţii cuprinde textul unei invitaţii.
2.  Realizează un afiş despre cursul de dans popular, prin care informezi despre locul, perioada, 
ora desfăşurării evenimentului şi despre instituţia care-l organizează.
3.  Realizează un fluturaş prin care să comunici rezultatele concursului de pictură „Toamnă darnică” 
organizat în şcoala ta.
4.  Confecţionează o carte poştală pentru bunica ta, apoi scrie mesajul potrivit şi adresa destinatarului.

● Care este modalitatea de expediere a unei cărţi poştale?

1.  Cum sunt descrise lebedele în fragmentul de mai sus? Alege variantele corecte.
 A. mari B. urâte C. minunate       D. frumoase 

2. Transcrie doar enunţurile adevărate.
     ● Întâmplarea se petrece într-o seară de toamnă.
     ● Răţuştele şi-au luat zborul spre ţările calde.
     ● Răţuşca cea urâtă era nepăsătoare.
     ● Lebedele erau frumoase şi fericite.
     ● Frunzele copacilor erau veştede.

3.  Selectează, din fragment, câte două: substantive, adjective, verbe şi pronume.
4. Scrie un cuvânt cu sens asemănător şi un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele subliniate în fragmentul 
de mai sus.
5. Realizează un text creativ, care are în cuprins fragmentul de mai jos. Dă-i un titlu potrivit.

S B FB
1. o variantă două variante toate variantele
2. un enunţ două enunţuri toate enunţurile
3. două - patru părţi de vorbire cinci - şase părţi de vorbire şapte - opt părţi de vorbire
4. două - trei cuvinte patru - cinci cuvinte şase cuvinte
5.   Îndeplineşte următorii descriptori 

cu trei - patru omisiuni:
- respectă părţile unui text creativ;
- încadrează fragmentul dat în text;
- dă un titlu potrivit;
- se exprimă corect şi respectă nor-
mele ortografi ce şi de punctuaţie.

  Îndeplineşte următorii descriptori 
cu una - două omisiuni:
- respectă părţile unui text creativ;
- încadrează fragmentul dat în text;
- dă un titlu potrivit;
- se exprimă corect şi respectă nor-
mele ortografi ce şi de punctuaţie.

  Îndeplineşte următorii descriptori 
cu o omisiune sau fără omisiuni:
- respectă părţile unui text creativ;
- încadrează fragmentul dat în text;
- dă un titlu potrivit;
- se exprimă corect şi respectă nor-
mele ortografi ce şi de punctuaţie.

EVALUARE INIŢIALĂ
   „A venit toamna, frunzele pădurii au îngălbenit şi s-au uscat, iar vântul le smulgea şi le împrăştia. 
   Răţuşca cea urâtă, alungată de toţi, a ajuns singură într-o pădure mare. Biata răţuşcă n-o ducea 
deloc bine. 
     Într-o seară au venit nouă păsări mari şi minunate. Ele aveau penele albe ca zăpada şi gâturi lungi şi 
mlădioase. Acestea se numeau lebede. Au stat puţin, apoi şi-au luat zborul spre ţările calde.
    Răţuşca cea urâtă a fost cuprinsă de o nelinişte ciudată şi şi-a luat şi ea zborul după păsările fru-
moase şi fericite.”

(Răţuşca cea urâtă  -  fragment după Hans Christian Andersen)

 – Ai fost sincer şi ţi-ai recunoscut greşeala. Acesta este un lucru bun, zise învăţătoarea.
 Apoi se adresă clasei:
 – Să-i apreciem sinceritatea! Sperăm ca acest fapt să nu se mai întâmple în viitor. 

  Cum sunt descrise lebedele în fragmentul de mai sus? Alege variantele corecte.

Selectează, din fragment, câte două: substantive, adjective, verbe şi pronume.
 Scrie un cuvânt cu sens asemănător şi un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele subliniate în fragmentul 

Clinchet de toamnă - Recapitulare



1919

UNITATEA 2

            Conţinuturi

             
 • Cartea. Rolul ilustraţ�iilor

           • 
Scrierea co

rectă a cu
vintelor cel/ ce-l

, cea/ ce-
a 

       • Ini�ţierea și 
men�ţinerea unui schimb verbal

      • Reformularea unui mesaj în funcţie de 

      particularităţile i
nterlocutorului 

     • Cuvântul. Despărţ�irea în silabe

    • Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător

   • Cuvinte cu sens opus

   • Textul literar n
arativ

  • Delimitarea tex
tului în fragmente

  • Momentele textu
lui literar n

arativ

 • Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie

 • Felul propoziţiilor după scopul comunicării

 • Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ

 • Planul simplu de idei al
 textului narativ

  • Povestirea orală şi scr
isă a unui fragment

   • Verbul - numărul şi persoana verbului
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 Cătălina aştepta nerăbdătoare weekendul. La bibliotecă se 
anunţase un eveniment interesant. Un scriitor îşi va lansa noua carte.
 – Ce înseamnă că îşi lansează cartea? O trimite în Cosmos, pe 
Lună? întreabă curios Damian, fratele mai mic al Cătălinei.
 – Nu, Damian! spune Cătălina amuzată. Când un scriitor lan-
sează o carte, înseamnă că e pentru prima dată când o face cunoscută 
cititorilor. Fiind prezent la un astfel de eveniment, îl cunoşti pe scriitor şi 
poţi obţine o carte cu autograful său. Îţi dai seama ce interesant?
 – O carte cu ... autograf?
 – Da, micuţule! Adică autorul semnează pe cartea lansată. Îţi 
poate dedica în scris şi câteva gânduri. O adevărată onoare!
 A sosit ziua mult aşteptată de Cătălina. Cuprinsă de emoţii, se 
gândea cum va fi  întâlnirea cu un scriitor. Strângea la piept caietul ei, în 
care multe pagini erau pline cu poveşti ale căror personaje erau: zâne, 
elfi , dragoni şi prinţi. S-a jucat de multe ori de-a scriitoarea...
 – Damian, Cătălina, sunteţi gata? Să nu întârziem! spuse bunica 
şi ea emoţionată de gândul că va participa la un astfel de eveniment. 
 Deseori bunica le spunea că, citind cât mai mult, cărţile ne fac 
să înţelegem mai bine lumea şi viaţa. Din cărţi afl ăm despre diversita-
tea şi bogăţia vieţii, despre dorinţa omului ca binele să învingă răul.
 Oare despre ce va fi  cartea? se întreba în sinea ei Cătălina.
 În drumul spre bibliotecă, ce i se păru Cătălinei mai lung ca altă-
dată, îi trecură prin minte multe din întâmplările descoperite în cărţi. Îşi 
aminti că a citit şi cărţi cu informaţii despre animale şi plante. Ce mult 
a impresionat-o cartea despre viaţa elefanţilor! Imaginile din această    
carte i-au plăcut şi lui Damian. A fost atât de impresionat, încât la gră-
diniţă le-a povestit micuţilor colegi despre ce poate face un elefant cu 
trompa lui. O! Dar ce interesantă şi captivantă a fost şi cartea despre 
invenţii şi inventatori!
 Trezită parcă dintr-un vis, Cătălina aude vocea blajină a bunicii:
 – Ne vom aşeza pe primul rând, să fi m mai aproape de scriitor.
 Deşi ai fi  crezut că o lansare de carte pentru copii ar aduce 
bucurie doar acestora, părinţii şi bunicii prezenţi împărtăşeau acelaşi 

Lansare de carte

Pagini alese

20
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entuziasm ca şi copiii aceştia.
 Privirile tuturor erau aţintite către masa imensă afl ată în faţa lor, pe care erau aşezate cu grijă 
teancuri de cărţi cu coperte lucioase şi frumos colorate.
 Apare scriitorul. O linişte deplină s-a aşternut în sală.
 Curioşi, toţi cei prezenţi şi-au îndreptat privirile către scriitor, aşteptând discursul său.
 Acesta a salutat şi, îndreptându-se către masa plină de cărţi, şi-a început discursul:
 –  Din dragoste pentru viaţă şi semeni, vă spun tuturor: Iubiţi cartea! Ea ne uşurează viaţa, 
ne ajută să ne ordonăm gândurile, sentimentele şi să înţelegem tot ce se petrece în jurul nostru. 
Cartea ne învaţă să-i respectăm pe ceilalţi, dar şi pe noi înşine, ea ne învăluie mintea şi inima cu 
sentimentul dragostei şi al respectului pentru om şi pentru natură. Atunci când cartea este scrisă din 
dragoste pentru oameni, din dorinţa de a le face bine, ia fi inţă o carte minunată. Orice învăţătură e 
folositoare. Iubiţi cartea! Ea este izvor de înţelepciune. Cunoştinţele din cărţi sunt valoroase. Ele ne 
pot face puternici, ne pot face oameni vrednici, cu mintea luminată. Cu ajutorul cărţilor învăţăm să 
iubim oamenii, să le respectăm truda şi să admirăm din toată inima roadele muncii tuturor. În ştiinţă 
şi în artă se oglindeşte ce este măreţ şi bun în oameni. Dar nicăieri nu se vorbeşte mai frumos şi mai 
pe înţeles ca în cărţi. Am scris cu dragoste această carte pentru voi, copii. Este o carte de poveşti. 
Din întâmplările povestite aici sper să desprindeţi învăţături. Astăzi cu drag voi scrie, pentru fi ecare, 
pe fi la acestei cărţi, doar gânduri de bine, căci asta vă doresc. Vă mulţumesc că îmi sunteţi alături!
 Ropote de aplauze s-au auzit şi dintr-o dată mulţi copii s-au înghesuit înaintea mesei imense.
 Una câte una, cărţile de poveşti dispăreau din teancurile de pe masă.
 Cătălina ajunge în faţa scriitorului.
 – Cum te cheamă?
 – Cătălina, a răspuns aceasta emoţionată. Şi pe frăţiorul meu, Damian.
 Scriitorul a scris ceva pe prima fi lă a unei cărţi. I-a dăruit-o Cătălinei. 
 Până acasă, Cătălina a ţinut strâns cartea la piept. Acasă a deschis cu grijă cartea şi a citit: 
„Cartea este izvor de înţelepciune. Cu drag, pentru Cătălina”.
 Puţin mai jos de aceste rânduri, spre dreapta, semnase scriitorul.
 Într-una din zile, Cătălina i-a spus fratelui său:
 – Damian, hai să ne jucăm de-a lansarea de carte!
 – Dar eu nu am scris o carte.
 – Nu-i nimic, eu voi fi  scriitorul.
 Tacticoasă, Cătălina s-a aşezat în faţa lui Damian şi a ţinut un mic discurs despre cărţi. A 
încheiat cu învăţătura „Cartea este izvor de înţelepciune.”, apoi a luat caietul ei cu poveşti şi a scris 
pe prima pagină: „Cu drag, pentru frăţiorul meu, Damian”.
 Puţin mai jos de aceste rânduri, spre dreapta, s-a semnat.
 – Când vei fi  mare îmi vei da autograf pe o carte adevărată? 
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Vocabular

 – Când vei fi  mare îmi vei da autograf pe o carte adevărată?  – Când vei fi  mare îmi vei da autograf pe o carte adevărată? 

elf: fi ință supranaturală imaginată ca un pitic ce simbolizează forțele naturii
dragon: animal fabulos, cu cap de câine sau de pisică, cu multe limbi (pe 
care scoate foc), cu gheare de leu, aripi de vultur și coadă lungă de șarpe
discurs: cuvântare făcută în fața unei adunări
înţelepciune: capacitate superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor
vrednic: harnic, iute, capabil, destoinic
trudă: efort fi zic sau intelectual deosebit
ropot: zgomotul produs de lovituri dese
tacticos: cu mişcări domoale, echilibrat
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 fi ință supranaturală imaginată ca un pitic ce simbolizează forțele naturii
 animal fabulos, cu cap de câine sau de pisică, cu multe limbi (pe 

care scoate foc), cu gheare de leu, aripi de vultur și coadă lungă de șarpe

 capacitate superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor

Cartea este izvor de înţelepciune. 
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Înţelegem textul!
1.   Cum se numeşte evenimentul la care merg cei doi fraţi?
2.  Ce emoţii o cuprind pe Cătălina?
3.  Enumeră două motive pentru care e bine să iubim cartea.
4.  Care sunt învăţăturile pe care le oferă cărţile?

Descoperim!
Cartea. Rolul ilustraţiilor

1.   Ce elemente sunt în imaginea care însoţeşte textul Lansare de carte?
2.  Ce este prezentat în ilustraţia textului? Ce legătură are cu textul?
3.  Dacă textul nu ar fi  însoţit de ilustraţie, consideri că ar fi  fost la fel de atractiv?

Reţinem!

     Ilustraţiile ne oferă unele informaţii despre conţinutul textului şi ne fac să îl înţelegem mai uşor.
     Între mesajul transmis de ilustraţie şi mesajul textului există o strânsă legătură.
     Cu ajutorul ilustraţiilor, cărţile devin mai atractive.     

Exersăm!
1.  Identifi că, apoi scrie care dintre următoarele ilustraţii oferă informaţii despre:

2.  Imaginează-ţi şi alcătuieşte un 
text pe baza ilustraţiei de mai jos.

● personajele care participă la acţiune                 ● locul acţiunii                     ● mesajul textului

 Din răspunsurile întrebărilor de mai sus, afl ăm că unul dintre elementele care însoţesc textul  este 
ilustraţia, iar aceasta ne prezintă unele informaţii despre conţinutul textului şi îl fac mai atractiv.

Pagini alese

Scriem corect!

● Se scrie cel când cuvântul poate fi  înlocuit cu acela, 
atunci când se arată că o calitate este într-un grad mai 
înalt (în construcţii de felul cel + mai + adjectiv) sau în 
construcţii de felul cel + mai + alte părţi de vorbire.
● Se scrie ce-l când sunt două cuvinte diferite care se 
rostesc într-o singură silabă, cratima înlocuind pe „î”  din 
cuvântul îl.

1. Cel care vine este vărul meu.
2. Îmi place costumul cel verde.
3. Ionuţ este cel mai curajos dintre noi.
4. El aleargă cel mai repede.
5. Am afl at de ce-l interesează acest dicţionar.

cel
ce-l
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Cartea. Rolul ilustraţiilorCartea. Rolul ilustraţiilor

Lansare de carte?

Scriem corect!Scriem corect!
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Descoperim!

Ne folosim cunoştinţele!

Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal 
Reformularea unui mesaj în funcţie de 

particularităţile interlocutorului

1.   Interpretează rolurile prezentate în imaginea de mai sus alături de 
colegul de bancă. Continuaţi dialogul cu cel puţin trei replici pentru fi ecare.
2.  Ce formule de adresare foloseşte băiatul în conversaţia cu vecinul?
3.  Dacă în locul adultului se afl a un copil, cum s-ar fi  adresat băiatul 
acestuia? Reformulează mesajul.
4.  Ce modalităţi de comunicare ai folosi pentru a purta o convorbire cu 
un copil din altă ţară? 

1.   Cum se numeşte convorbirea dintre două sau mai multe persoane?
2.  Ce rol are persoana care transmite mesajul? Dar cea care îl primeşte? 
Se poate schimba rolul acestora?
3.  Cum se numeşte informaţia transmisă şi receptată într-un dialog?

PROIECT

JOC DE ROL

ÎN ECHIPĂ

PROIECTPROIECT

JOC DE ROLJOC DE ROL

ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

   Realizaţi o revistă a cla-
sei în care să prezentaţi 
noutăţile săptămânii. Fo-
losiţi ilustraţii pentru a reda 
conţinutul acestei reviste.

Reţinem!
    Menţinerea unui schimb verbal (dialog) se realizează când rolurile de 
ascultător şi vorbitor se schimbă, pe rând.
   Pentru ca mesajul transmis să fi e înţeles, trebuie să-l adaptăm la 
particularităţile interlocutorului (vârstă, statut social, limba vorbită etc.).
  Pentru menţinerea dialogului este indicat să folosim cuvinte şi grupuri 
de cuvinte ca: înţeleg, desigur, te ascult, evident, aşa consider şi eu etc.

Exersăm!
1.  Alege forma corectă a cuvintelor cel/ ce-l.

Elevul cel/ ce-l harnic a învăţat lecţia.
Vasul cel/ ce-l ţii în mână este din lut.
Cel/ Ce-l deosebeşte cel/ ce-l mai mult de ceilalţi este talentul lui.

2.  Formulează enunţuri, folosind cuvintele cel şi ce-l.

   Imaginează-ţi un dialog 
între tine şi un autor prefe-
rat. Interpretează dialogul 
alături de un coleg.

     Prezentaţi pe un panou 
din clasa voastră noutăţile 
săptămânii, folosind ilus-
traţii, desene, cuvinte-che-
ie, colaje etc.

  Împărţiţi în echipe de 4-5 
elevi, realizaţi câte un co-
laj în care să folosiţi ima-
gini cu elemente şi perso-
naje întâlnite în textele 
unui autor.
  Prezentaţi colajul în faţa 
clasei. Membrii celorlalte 
echipe trebuie să desco-
pere numele autorului.

 I

 II

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   De ce crezi că a ales Cătă-

lina să îi ofere caietul cu po-

veşti fratelui ei, Damian, şi nu 

altei persoane?

Invitaţie la lectură
    Dacă vrei să afl i într-un 
mod atractiv cum ia fi inţă 
o carte, citeşte lectura 
Povestea cărţii de poveşti 
de Emilia Căldăraru.

Invitaţie la lectură

jurnal de cititor

Povestea cărţii de poveşti
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Exersăm!
   ● Citeşte dialogul de mai jos.

● A înţeles Matei ce i-a transmis Sabina?
● Care au fost particularităţile de care Sabina a ţinut cont? Care au fost cele de care nu a ţinut cont în 
dialogul care a avut loc între ea şi Matei?
● Reformulează mesajele Sabinei, pentru ca Matei să le înţeleagă, folosind explicaţiile de mai sus.
● Transcrie cuvintele cu ajutorul cărora se menţine dialogul.

 – Bună, Sabina!
 – Salut, Matei!
 – Ai lipsit astăzi de la şcoală. Ce ţi s-a întâmplat?
 – Am fost la concursul de dans sportiv. Am obţinut 
premiul al III-lea.
 – O! Felicitări! Înţeleg!
 – Puteam obţine un loc mai bun. Ne-am încurcat la Quick step şi Jive.
 – Ce sunt acestea?

coordonare segmentară: îndemânare
viteza în regim de supleţe: viteza atunci când exe-
cuţi mişcări largi
elasticitate: (aici) mişcarea cu uşurinţă a articulaţiilor
calitate motrică: calitate a mişcării
creşterea trofi cităţii: (aici) creşterea forţei musculare

Cuvântul. Despărţirea în silabe

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Desparte în silabe, apoi rosteşte clar următoarele cuvinte: nerăbdătoare, lansează, autograf, 
semnează, scriitoare, diversitate, impresionant, împărtăşeau, entuziasm.
2.  Transcrie varianta corectă pentru despărţirea cuvintelor la capăt de rând.

3.  Scrie toate variantele despărţirii la capăt de rând a următoarelor cuvinte:

a) tea - ncuri, tean - curi, teancu - ri
b) dis - cursul, discur - sul, di - scursul
c) pri - eteneşte, prietene - şte, prieteneş - te, prie - teneşte, priete - neşte
d) înţe - lepciune, în - ţelepciune, înţelep - ciune, înţelepciu - ne

ştiinţă, respectăm, învăţături, tacticoasă

Ne amintim!

     Despărţirea corectă a cuvintelor în silabe ne ajută să pronunţăm şi să scriem corect cuvintele 
atunci când nu încap la sfârşitul rândului. 

Quick step şi Jive.

Pagini alese

 – Două dansuri sportive. Mai avem de lucrat la coordonarea segmentară şi la viteza în regim 
de supleţe.
 – Adică?!
 – Iar eu am ceva probleme cu elasticitatea. Probabil voi acorda mai mult timp unor exerciţii care 
mă vor ajuta să-mi îmbunătăţesc această calitate motrică specială.
 – Nu înţeleg!
 – Iar instructorul nostru a spus că va aplica şi alte metode în cadrul antrenamentelor pentru creş-
terea trofi cităţii, mai ales pentru partenerul meu.
 – Creşterea... a ce?
 – La revedere, Matei! Mă grăbesc...
 – La revedere...
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Cătălina aude vocea blajină a bunicii. 
Deseori bunica le spunea că, citind, cărţile ne fac să înţelegem mai bine lumea şi viaţa.
Atunci când cartea este scrisă din dragoste pentru oameni, cartea care ia fi inţă este minunată.
Copiii s-au înghesuit înaintea mesei imense.
Scriitorul iscălise puţin mai jos.
A încheiat discursul cu învăţătura „Cartea este izvor de înţelepciune”.

Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător

Cuvinte cu sens opus

 Mama îmi zice mereu să învăţ. Ea îmi zice mereu că îmi va fi  de folos învăţătura.  
 Tata îmi zice mereu despre importanţa studiului. Bunica zice şi ea aceleaşi lucruri.

 În drumul spre bibliotecă, ce i se păruse Alinei mai scurt ca altădată, 
îi trecură prin minte puţine din întâmplările descoperite în cărţile noi.

Ne folosim cunoştinţele!

Ne folosim cunoştinţele!

1.  Înlocuieşte cuvintele evidenţiate cu altele cu sens asemănător, 
astfel încât înţelesul enunţurilor să nu se schimbe.

1.  Găseşte câte un cuvânt cu sens opus pentru cele subliniate în 
fragment. Transcrie fragmentul, folosind cuvintele găsite.

2.  Formulează enunţuri în care să introduci cuvinte cu sens asemănător pentru: discurs, vrednici, a dori, 
a povestit, amuzată.
3.  Transcrie următorul fragment, evitând repetarea cuvintelor, prin înlocuirea acestora cu altele cu sens 
asemănător.

Ne amintim!
       Comunicarea orală sau scrisă se realizează cu ajutorul cuvintelor. Acestea au un sens (înţeles).    
    Există cuvinte care pot avea formă diferită şi sens asemănător, dar şi cuvinte ce pot avea 
sensuri opuse.  

2.  Completează enunţurile, folosind cuvinte cu sens opus celor evidenţiate.

● Raftul scriitorului este plin de cărţi, nu este .... .
● Mihăiţă este politicos, nu este .... . 
● Alina a deschis cartea pentru a obţine un autograf, nu .... cartea.
● Bunica, Alina şi Mihăiţă au plecat devreme, nu .... . 

Reuşesc întotdeauna să ajung devreme la şcoală.
Nu ajung niciodată târziu la şcoală.

Exemplu:

3.  Formulează enunţuri în care să foloseşti perechile de cuvinte cu sens opus, astfel încât înţelesul 
enunţurilor să nu se schimbe: aproape - departe, înalt - scund, uşor - greu.

 că, citind, cărţile ne fac să înţelegem mai bine lumea şi viaţa.

Găseşte câte un cuvânt cu sens opus pentru cele subliniate în 

Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănătorSensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănătorSensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănătorSensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător
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după Dmitri Narkisovici Mamin-Sibiriak

● Primele zile reci ale toamnei au îngălbenit iarba şi au stârnit ma-
re nelinişte printre păsări. În jurul bălţii, ele au început pregătirea pen-
tru lunga călătorie. Lebedele, gâştele şi raţele se pregăteau serios de 
drum. Însă, cele care forfoteau mai mult, făcând cea mai mare larmă 
erau păsările mici: sitarii de nisip şi cei de baltă, ploierii şi fl uierarii. 
● – Ce i-o fi  apucat graba pe prichindeii aceştia? zice bătrânul 
Răţoi. În curând, vom pleca toţi: păsări mari, păsări mici. Nu înţeleg ce 
atâta zarvă!
 Mama Raţă îi spune Răţoiului tată:
 – Tu ai fost întotdeauna leneş!
 – Nu sunt leneş. Poate că sunt mai grijuliu decât alţii. 
 – Ce fel de tată eşti tu? Orice tată are grijă de copiii lui.
 – Vorbeşti de Guleraş Cenuşiu? Ce să fac? Nu poate să zboare... 
● Guleraş Cenuşiu era numele fi icei lor, care avea o aripă frântă 
din primăvară, când vulpea o atacase. Bătrâna Raţă izbutise să o scape.
 – Mă înspăimântă gândul că trebuie s-o părăsim aici, zicea Ra-
ţa, cu lacrimi în ochi. Toţi vor zbura, iar ea va rămâne aici, singurică... 
 Răţoiul era şi el îngrijorat, căci o iubea.
 Cu gândul la despărţire, Raţa se purta şi mai duios cu răţuşca ei.
 – La primăvară vă întoarceţi, nu-i aşa? o întrebă Guleraş Cenuşiu.
 – Da, ne întoarcem, sufl etul meu... Şi vom fi  iar împreună...
 Pentru a-şi linişti copila, Raţa îi povesti întâmplări cu alte raţe, 
care fuseseră nevoite să rămână peste iarnă. 
 – Te vei descurca într-un fel, draga mea, o liniştea Raţa. La în-
ceput o să-ţi fi e greu, dar pe urmă ai să te obişnuieşti.
 – Am să mă gândesc mereu la voi... Am să-mi închipui unde 
sunteţi, ce faceţi, dacă sunteţi veseli. Ca şi cum am fi  împreună.
 Raţa se străduia să pară veselă şi plângea pe ascuns de mila ei. 
● Trecuse un şir întreg de dimineţi reci. Bruma îngălbenise frunze-
le mestecenilor şi colorase în roşu plopii de munte. 
 Lebedele, gâştele şi raţele începuseră să se pregătească de 
plecare. 
 – Trebuie să plecăm... A venit timpul! spuneau conducătorii.
 Raţa nu dormise deloc - era ultima noapte pe care o petrecea 
lângă Guleraş Cenuşiu.
 – Să stai în locul unde se scurge izvorul în baltă! o sfătuia ea. 

Guleraş Cenuşiu

Pagini alese

26
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Acolo apa nu îngheaţă. Raţei i se rupea inima privindu-şi fetiţa. 
 – Gata, daţi-i drumul! spuse căpetenia şi în aceeaşi clipă tot stolul se înălţă.
 Guleraş Cenuşiu rămase singură, petrecându-i îndelung cu privirea. 
 De sub un tufi ş ţâşni un iepure care se sperie îngrozitor.
 – Vai, cum m-ai speriat! spune Iepurele. Ce cauţi aici? Toate raţele au zburat demult.
 – Eu nu pot să zbor, fi indcă pe vremea când eram foarte mică, Vulpea mi-a frânt o aripă.
 – Fereşte-te de ea, mai ales după ce o îngheţa balta! Odată te înhaţă!
 Aşa se împrieteniră amândoi. 
 Peste puţină vreme căzu prima zăpadă. Gheaţa prindea peste noapte balta.  
 Guleraş Cenuşiu era descurajată. Locul pe care mai putea pluti rămăsese foarte mic. Mâhni-
rea răţuştei se adânci când, pe marginea bălţii, se ivi chiar Vulpea care îi frânsese aripa.
 – A, bună ziua, vechea mea prietenă! spuse Vulpea oprindu-se pe mal.
 – Pleacă, te rog, nu ţin deloc să vorbesc cu tine! răspunse Guleraş Cenuşiu.
 După ce plecă Vulpea, veni Iepurele şi spuse:
 – Fereşte-te, Guleraş Cenuşiu, va mai veni!
 Vulpea veni la ea, într-adevăr, peste câteva zile. Se aşeză pe mal şi spuse:
 – Mi s-a făcut dor de tine, răţuşco... Vino până aici, iar de nu vrei, vin eu la tine. 
 Porni cu grijă pe gheaţă spre peticul de apă. Guleraş Cenuşiu simţi cum i se opreşte inima în 
loc. Vulpea însă nu putea ajunge până la apă, pentru că acolo gheaţa era prea subţire. 
 – Vai, răţuşcă mică! Vino pe gheaţă! Sau lasă... La revedere! Am treabă... Mă grăbesc...
 Din ziua aceea Vulpea începu să vină în fi ecare zi. Înspăimântată, răţuşca se scufunda în apă. 
 – Poţi să te scufunzi cât pofteşti, eu tot am să te mănânc... Ieşi mai bine de bunăvoie. 
 De pe mal, iepurele urmărea mişcările Vulpii şi se necăjea din toată inima lui de iepure.
 – Ah, neruşinată mai e şi Vulpea asta!...
 Într-o dimineaţă, Iepurele ieşise să se joace cu ceilalţi iepuri. 
 – Păziţi, fraţilor! Vine un vânător! se auzi un strigăt.
 Vânătorul porni pe urmele iepurilor, dar se ivi pe neaşteptate Vulpea.
 – Ehe! ce noroc! se bucură vânătorul. 
 Vulpea se apropia târâş de ochiul de apă pe care plutea Guleraş Cenuşiu. Vânătorul ţinti. 
Ajunse la copcă, dar pe apă plutea doar o răţuşcă speriată.
 – Ce poveste! E întâia oară în viaţa mea când văd o vulpe preschimbându-se în raţă. 
 – Vânătorule, Vulpea a fugit, îi spuse Guleraş Cenuşiu.
 – A fugit? Dar tu ce cauţi aici?
 – Eu n-am putut să plec împreună cu celelalte păsări, fi indcă am o aripioară ruptă.
 – Păi aici vei îngheţa sau te va mânca Vulpea! Da... da... Uite ce-o să fac cu tine: am să te 
duc la nepoţii mei. Ce-or să se mai bucure! 
 Iepurii văzuseră întreaga întâmplare şi erau tare bucuroşi. 

Medalion literar
   Dmitri Narkisovici Mamin-Sibiriak  
(1852 - 1912) a fost prozator rus, cunoscut 
pentru romanele și povestirile sale care de-
scriu viața din zona Munților Ural.
         Printre cele mai cunoscute şi îndrăgite 
poveşti pe care le-a scris pentru copii se nu-
mără Guleraş Cenuşiu şi Poveşti pentru Alionuşka.

VocabularVocabularVocabularVocabular
zarvă: gălăgie, zgomot mare
frântă: ruptă
a izbuti: a reuşi
copcă: gaură, spărtură făcută în 
gheața unui râu, a unei bălți 

 De sub un tufi ş ţâşni un iepure care se sperie îngrozitor.
 – Vai, cum m-ai speriat! spune Iepurele. Ce cauţi aici? Toate raţele au zburat demult.
 – Eu nu pot să zbor, fi indcă pe vremea când eram foarte mică, Vulpea mi-a frânt o aripă.
 – Fereşte-te de ea, mai ales după ce o îngheţa balta! Odată te înhaţă!
 Aşa se împrieteniră amândoi. 
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Textul literar narativ

Momentele textului literar narativ

Delimitarea textului în fragmente

1.  Continuă delimitarea în fragmente a textului Guleraş Cenuşiu, stabilind începutul şi fi nalul fi ecărui 
fragment.
2.  Citeşte fragmentul din care afl i despre schimbarea anotimpului. Transcrie enunţurile din care reiese 
acest lucru.
3.  Transcrie fragmentul în care răţuşca se împrieteneşte cu Iepurele.

Ne amintim!

      Textul în care se prezintă o succesiune de întâmplări redate în ordinea în care s-au petrecut 
se numește text narativ.

Ne amintim!
     Fragmentul cuprinde enunţuri grupate în jurul unei idei.
     Pentru a delimita un fragment trebuie să stabilim începutul şi fi nalul acestuia.
    În fi ecare fragment se narează (se povesteşte) despre o nouă întâmplare sau se prezintă alte 
fapte, evenimente, stări etc.
     Un fragment poate conţine mai multe alineate.

 Citeşte enunţurile în care sunt prezentate întâmplările textului Guleraş Cenuşiu, în ordinea în 
care s-au petrecut.

Descoperim!

1.  Toamna, în jurul bălţii, păsările călătoare se pregătesc de plecare.
2.  Răţoiul tată şi Raţa mamă discută despre fi ica lor, Guleraş Cenuşiu.
3.  Mama Raţă îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că, din cauza aripii frânte, Guleraş Cenuşiu va rămâne 
pe baltă singură.
4.  Guleraş Cenuşiu rămâne singură în timp ce tot stolul pleacă.
5.  Guleraş Cenuşiu se împrieteneşte cu Iepurele.
6.  Apare Vulpea care-i frânsese aripa răţuştei.

Ne folosim cunoştinţele!

1.  Cine era Guleraş Cenuşiu? De ce crezi că avea acest nume?
2.  Din ce cauză răţuşca sălbatică nu putea pleca împreună cu celelalte păsări 
călătoare?
3.  De ce erau îngrijoraţi Raţa şi Răţoiul în privinţa lui Guleraş Cenuşiu?
4.  Cu cine s-a împrietenit Guleraş Cenuşiu?
5.  Ce crezi că i s-ar fi  putut întâmpla lui Guleraş Cenuşiu pe timpul iernii?

Înţelegem textul!
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JOC DE ROL

PORTOFOLIU

LUCREZ 
ÎN ECHIPĂ

JOC DE ROLJOC DE ROL

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

LUCREZ LUCREZ 
ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

   Imaginaţi-vă şi interpre-
taţi un dialog între nepoţii 
vânătorului şi răţuşca     
Guleraş Cenuşiu.   

Reţinem!

   Momentele textului narativ sunt: 
       ▪ introducerea - situaţia de început (locul, timpul şi unele personaje);
  ▪ cauza - momentul cel mai important care determină întreaga des- 
făşurare a acţiunii, schimbând situaţia de început;
   ▪ desfăşurarea acţiunii - întâmplările determinate de cauză;              
   ▪ momentul cel mai intens - partea care cuprinde suspans, tensiune 
în desfăşurarea acţiunii;
  ▪ încheierea - sfârşitul, care poate fi  vesel sau trist.

Exersăm!

1.  Jurnalul dublu   

   ● Ce se prezintă în primele trei fragmente ale textului? Realizează 
corespondenţa.

      ● În cel de-al patrulea fragment se prezintă momentul cel mai important 
(cauza) care va infl uenţa desfăşurarea acţiunii. Acest moment va schimba 
situaţia de început. Care este acest moment?
   ● În al cincilea, al şaselea şi al şaptelea fragment se prezintă alte 
personaje şi întâmplările ce au urmat. Enumeră-le!
     ● Momentul cel mai intens în desfăşurarea acţiunii este prezentat în al 
optulea fragment, de unde afl ăm că ...
      ● Ultimul fragment, cuprinde sfârşitul povestirii. Sfârşitul acestei povestiri 
este vesel sau trist?

                             Scrie ideile principale ale textului Guleraş Cenuşiu, 
încadrându-le în momentele textului narativ. 

  Momentele textului narativ                Ideile principale
  Introducerea
  Cauza
  Desfăşurarea acţiunii
  Momentul cel mai intens
  Încheierea

unele personaje

stările personajelor
toamna

locul

în jurul bălţii

timpul

păsările călătoare, Răţoiul tată,             
Raţa mamă, Guleraş Cenuşiu

7.  Vulpea o pândeşte pe Guleraş Cenuşiu în fi ecare zi.
8.  Într-o dimineaţă, în timp ce Vulpea înainta spre Guleraş Cenuşiu, 
apare un vânător.
9.  Vânătorul se hotărăşte să o ia pe Guleraş Cenuşiu acasă. 

    Căutaţi informaţii des-
pre migrarea păsărilor că-
lătoare. Notaţi-le pe o fi şă! 
Faceţi schimb de informaţii 
în clasă.

  În echipe de câte doi 
elevi, realizaţi desene în 
care să prezentaţi un per-
sonaj întâlnit în poveşti.
   Cu ajutorul colilor dese-
nate, realizaţi o carte pe 
care să o prezentaţi cole-
gilor de la clasa pregăti-
toare.

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!
   Consideri că decizia ma-
mei Raţă de a pleca în ţările 
calde, fără Guleraş Cenuşiu, a 
fost corectă? Argumentează-ţi 
răspunsul!

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU

vânătorului şi răţuşca     vânătorului şi răţuşca     
Guleraş Cenuşiu.   Guleraş Cenuşiu.   

îngrijorarea Raţei mamă şi a Răţoiului tată, 
neliniştea lui Guleraş Cenuşiu

    Un elev (lider) citeşte un 
enunţ din text, apoi colegul 
va citi următorul enunţ.
   Jocul continuă cu alţi 
elevi, citindu-se 5 enunţuri 
consecutive. Apoi jocul se 
reia cu un alt lider. Iese din 
joc elevul care nu a citit 
enunţul corespunzător.
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elul propoziţiilor după scopul comunicării
Descoperim!

    „De sub un tufi ş ţâşni un iepure care se sperie îngrozitor.
     – Vai, cum m-ai speriat! spune Iepurele. Ce cauţi aici? Toate raţele 
au zburat demult.
    – Eu nu pot să zbor, fiindcă pe vremea când eram foarte mică, 
Vulpea mi-a frânt o aripă.
   – Fereşte-te de ea, mai ales după ce o îngheţa balta! Odată te 
înhaţă!
    Aşa se împrieteniră amândoi.” 

(Guleraş Cenuşiu după Dmitri Narkisovici Mamin-Sibiriak)

    „– Ce i-o fi  apucat graba pe prichindeii aceştia? zice bătrânul Răţoi. În cu-
rând, vom pleca toţi: păsări mari, păsări mici. Nu înţeleg ce atâta zarvă!
     Mama Raţă îi spune Răţoiului tată:
     – Tu ai fost întotdeauna leneş!
     – Nu sunt leneş. Poate că sunt mai grijuliu decât alţii.” 

  (Guleraş Cenuşiu după Dmitri Narkisovici Mamin-Sibiriak)

3.  Scrie un enunţ în care să utilizezi virgula după o formulă de adresare.
4.  Alcătuieşte câte două enunţuri în care să foloseşti semnele de punctuaţie două puncte şi semnul 
exclamării.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Citeşte cu intonaţie corespunzătoare şi transcrie, din textul Guleraş Cenuşiu, enunţurile care au la 
fi nal semnul exclamării şi semnul întrebării.
2.  Motivează folosirea semnelor de punctuaţie din fragment.

Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie

Ne amintim!

     Propoziţia este comunicarea orală sau scrisă care are înţeles. Ea este alcătuită din unul sau 
mai multe cuvinte.
     Intonăm propoziţiile în funcţie de semnele de punctuaţie.

2.  Completează  un organizator grafi c asemănător celui de mai jos cu personajele care apar în momentele 
textului narativ Guleraş Cenuşiu.

3.  Povesteşte momentul care ţi-a plăcut cel mai mult din textul Guleraş Cenuşiu.
4.  Stabileşte momentele unui text literar narativ pe care l-ai citit.

Introducerea Cauza acţiunii

Desfăşurarea acţiunii

Momentul cel mai intens Încheierea
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     Observăm că fi ecare propoziţie la fi nalul căreia este scris semnul punct ne oferă o informaţie, adică 
ne comunică o constatare.
      Propoziţiile la fi nalul cărora este scris semnul exclamării exprimă surprinderea, un îndemn.
      Prin propoziţia la fi nalul căreia este scris semnul întrebării, este formulată o întrebare.

   Semnul de punctuaţie   Propoziţiile
.
!
?

      Completează un tabel asemănător, transcriind propoziţiile din fragment, în funcţie de semnele de 
punctuaţie.

Reţinem!
     După scopul comunicării, propoziţiile pot fi :
    ▪ propoziţii enunţiative prin care se comunică o constatare (la fi nalul acestora se scrie semnul 
punct);
    ▪ propoziţii enunţiative exclamative care exprimă admiraţie, bucurie, mulţumire, nemulţumire, 
surprindere, părere de rău, dorinţă, îndemn, poruncă, strigare, urare, chemare etc. (la fi nalul 
acestora se scrie semnul exclamării);
      ▪ propoziţii interogative prin care se formulează o întrebare (la fi nalul acestora se scrie sem-
nul întrebării).

Exersăm!
1.  Alcătuieşte câte o propoziţie enunţiativă, interogativă şi enunţiativă exclamativă, în care să introduci 
cuvântul „carte”. Citeşte propoziţiile, folosind intonaţia corectă.

2.  Identifică şi apoi transcrie din strofele următoare câte o propoziţie enunţiativă, interogativă şi 
enunţiativă exclamativă. Interpretează împreună cu doi colegi rolurile personajelor (greierul, furnica) şi 
al povestitorului.

● Fratelui Elizei îi plac poveştile cu dragoni.
● La munte ninge.
● Îţi dau caietul meu să transcrii lecţia.
● Cine se scoală de dimineaţă, ajunge departe.

Furnica l-a ascultat, 
Dar aşa l-a întrebat:
– Vara, când eu adunam, 
Tu ce făceai?

– Eu cântam
În petrecere cu toţi.
– Ai cântat? Îmi pare bine.
Acum joacă dacă poţi, 
Iar la vară fă ca mine!

Greierul şi furnica de Alecu Donici

3.  Formulează propoziţii interogative, pornind de la cele enunţiative.
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Planul simplu de idei al textului narativ

Exersăm!
     Alcătuieşte un scurt text pe baza imaginilor, precizând locul, timpul, personajele şi acţiunile sugerate 
de acestea.

Reţinem!

      Spaţiul, timpul şi personajele povestirii apar, de obicei, în introducere. Acestea pot fi  prezen-
tate direct sau printr-o descriere.
      Spaţiul şi timpul se pot schimba de-a lungul desfăşurării evenimentelor.
        Precizarea timpului poate face referire la momentul zilei, la anotimp, la o perioadă mai îndepăr-
tată de timp (odată, cândva, demult) etc. 
      Unele personaje ale textului narativ apar în introducere, altele apar pe parcursul acţiunii.

Ne amintim!
      Planul simplu de idei cuprinde totalitatea ideilor principale ale unui text.     
      Ideea principală cuprinde informaţii esenţiale (importante) dintr-un fragment.

Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ

Descoperim!

1.  Care este spaţiul (locul) desfăşurării întâmplărilor prezentate în fi ecare dintre momente?
2.  Identifi că şi transcrie cuvintele şi expresiile care arată timpul în ordinea desfăşurării întâmplărilor. 
Timpul desfăşurării acţiunii din introducere rămâne acelaşi pe tot parcursul întâmplărilor sau se schimbă?
3.  Enumeră personajele textului în ordinea în care acestea apar în text. Toate personajele apar la 
începutul povestirii?

     Urmăreşte momentele textului narativ Guleraş Cenuşiu după D. N. Mamin-Sibiriak prezentate la    
pagina 28.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Citeşte fragmentul marcat în textul Guleraş Cenuşiu după D. N. Mamin-Sibiriak. Care dintre cele 
două enunţuri este ideea principală corespunzătoare acestuia?

● Raţele au zburat în ţările calde.
● Guleraş Cenuşiu se împrieteneşte cu Iepurele.
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Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
Reţinem!

        Povestirea scrisă a unui fragment se realizează astfel:
     ▪ citim fragmentul;
     ▪ formulăm ideea principală corespunzătoare fragmentului;
     ▪ povestim oral fragmentul, dezvoltând ideea principală;
     ▪ redactăm povestirea.

2.  Găseşte în textul Guleraş Cenuşiu, fragmentul potrivit următoarei idei principale: Apare Vulpea care-i 
frânsese aripa lui Guleraş Cenuşiu.
3.   Scrie planul simplu de idei al textului Lansare de carte  de la pagina 20.

Scriem corect!

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Povesteşte oral şi apoi în scris fragmentul 
corespunzător imaginii alăturate.
2.  Citeşte fragmentul în care mama Raţă este 
îngrijorată în privinţa răţuştei şi povesteşte-l oral.
3.  Citeşte şi povesteşte oral, apoi în scris ultimul 
fragment al textului Guleraş Cenuşiu.
4.  Povesteşte, în scris, fragmentul care te-a 
impresionat cel mai mult.

● Se scrie cea când cuvântul poate fi  înlocuit cu 
aceea sau atunci când se arată că o calitate este 
într-un grad mai înalt.
● Se scrie ce-a când sunt două cuvinte diferite 
care se rostesc într-o singură silabă.

1. Jucăria preferată este cea din vitrină.
2. Cartea cea nouă este interesantă.
3. Ai cea mai frumoasă lucrare.
4. Am citit ce-a notat colega mea.

cea
ce-a

1. Completează enunţurile, folosind cuvintele cea şi ce-a.

Vulpea .................... şireată o pândeşte pe Guleraş Cenuşiu.
.................... care era .................... mai îngrijorată era mama Raţă.
.................... spus Iepurele a fost adevărat.
Vânătorul cel bătrân salvează răţuşca .................... rănită.

2. Alcătuieşte câte două enunţuri, folosind cuvintele cea şi ce-a.

Invitaţie la lectură
    Caută şi citeşte informaţii despre raţele sălbatice pe internet.

  Povesteşte colegilor des-pre cea mai interesantă informaţie pe care ai citit-o.
jurnal de cititor

pre cea mai interesantă informaţie pe care ai citit-o.
jurnal de cititor

    Când povestim oral, 
trebuie să ne exprimăm clar 
şi să rostim corect cuvintele.
      În povestirea orală şi 
scrisă a unui fragment 
trebuie să evităm repetarea 
supărătoare a unor cuvinte.
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 Inventatorul român Traian Vuia a fost un pionier al aviației mondiale, 
constructor de avioane și motoare. Marea lui pasiune a fost tehnica. Pe data 
de 18 martie 1906 a realizat primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai 
greu decât aerul.
 Traian Vuia s-a născut la data de 17 august 1872 în localitatea         
Surducu Mic din județul Timiș, localitate care în prezent îi poartă numele.
 A urmat cursurile primare și pe cele secundare în localitățile                    
Traian Vuia și Făget.
 Încă din clasele primare, Traian Vuia avea o mare atracție pentru fi zi-
că şi aplicaţiile ei. La vârsta de 10 ani asista la primele manifestări cu carac-
ter aviatic. De aici, Traian Vuia și-a dezvoltat o mare pasiune pentru zmeie. 
A început să cerceteze cu multă curiozitate, neobișnuită la această vârstă, 
zmeiele de dimensiuni mai mari, urmărind atent detaliile lor și încercând să 
construiască altele perfecționate. 
 A urmat cursurile liceului la Lugoj, pe care le-a încheiat cu absolvirea 
bacalaureatului în anul 1892. În perioada liceului, Traian Vuia a studiat noți-
uni de fi zică și nu s-a mai ocupat doar de construirea unor zmeie, ci a căutat 
să înţeleagă forţele care lansează şi menţin echilibrul zmeului în aer. Voia 
să mânuiască zmeiele după placul său.
 După liceu, Traian Vuia a urmat cursurile Facultății de Drept din       
Budapesta, în Ungaria. În această perioadă, Traian Vuia nu s-a mai preocu-
pat de visul și pasiunea lui pentru zbor.
 După terminarea facultății, acesta s-a întors la Lugoj, dorind să con-
tinue studierea problemei zborului. Astfel, a început să construiască primul 
aparat de zbor pe care l-a numit aeroplan-automobil. Însă n-a reușit să-și 
ducă la bun sfârșit proiectul, din cauza lipsei banilor. A decis să plece la     
Paris, capitala Franței, în iulie 1902, sperând că aici visul îi va deveni reali-
tate, deoarece Parisul era considerat la acea vreme „capitala aeronauticii”.
 Memorabile sunt vorbele spuse de către Traian Vuia mamei sale: 
„Mă duc departe, la Paris, dar lasă, mamă, să nu-ți pară rău, că voi veni de 
acolo în zbor...”.
 În februarie 1903, Traian Vuia a prezentat „Proiectul aeroplanului    

Un inventator român - Traian Vuia

Pagini alese

34
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automobil” în fața membrilor Academiei de Științe din Paris. Fiind o idee îndrăzneață pentru vremuri-
le în care trăia, proiectul a fost primit cu neîncredere de către oamenii de știință, aceștia considerând 
că zborul cu un aparat mai greu decât aerul este doar un vis. Inginerul Traian Vuia nu s-a descurajat 
și în același an (1903) și-a brevetat aparatul de zbor conceput de el, pe care l-a numit „Vuia I”. 
 Cu sprijinul fi nanciar al familiei sale, Traian Vuia a început construcția avionului „Vuia I”, fi ind 
preocupat și de construcția unui motor ușor care să-i asigure decolarea și echilibrul.
 „Vuia I” era un aparat de zbor cu aspectul unui liliac, cu aripi pliabile ca o umbrelă.
 La 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, inventatorul Traian Vuia a făcut primul zbor din 
istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii.
 Aeroplanul - automobil a rulat 50 metri pe sol, apoi s-a înălţat singur la înălţimea de aproxi-
mativ un metru, zburând pe o distanţă de 12 metri. Până în acel moment, niciun aparat de zbor nu 
reuşise să se desprindă de sol prin mijloace proprii, ci doar ajutat de alte vehicule.
 „Vuia I” a reuşit să se înalţe singur. Zborul a durat câteva clipe, după care avionul s-a izbit de 
un copac, deoarece elicea s-a blocat şi motorul s-a oprit brusc.
 Cu toate acestea, inventatorul român şi-a perfecţionat în continuare avioanele, aparatul      
„Vuia I” fi ind transformat în „Vuia I bis”, apoi „Vuia II”.
 La 17 iulie 1907, Traian Vuia a zburat cu avionul său pe o distanţă de 60-70 metri. La ateriza-
re avionul s-a deteriorat. 
 Despre Traian Vuia şi invenţia sa au scris ziare din Franţa, Statele Unite ale Americii şi Anglia.
 Între anii 1907 şi 1918 a urmat o pauză în activitatea de inventator a lui Traian Vuia, deoarece 
nu avea bani sufi cienţi pentru continuarea cercetărilor şi izbucnise primul război mondial.
 În timpul primului război mondial, Traian Vuia a lucrat pentru armata franceză în cadrul servi-
ciului de invenţii, contribuind la perfecţionarea aviaţiei militare.
 La 30 aprilie 1918 şi-a reluat activitatea de cercetare, construind în decurs de patru ani două 
tipuri originale de elicopter, o adevărată inovaţie pentru acele vremuri.
 Pe lângă alte invenţii, în anul 1925,  a brevetat un generator cu aburi. Această descoperire 
a pus bazele tehnologiei folosită ulterior la fabricarea centralelor termice.
 La 27 mai 1946 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
 În 1950 a revenit la Bucureşti grav bolnav. S-a stins din viaţă la 3 septembrie în acelaşi an.
 Astăzi, aeroportul internaţional din Timişoara poartă numele Traian Vuia. În faţa aeroportu-
lui este amplasată macheta aeroplanului (aparatului de zbor) „Vuia I”, machetă realizată de către       
Fundaţia Academică Culturală Timişoara.
 La data de 14 septembrie 2013, autorităţile franceze au dezvelit o placă în memoria lui          
Traian Vuia, în localitatea Montesson.

Vocabular

 La data de 14 septembrie 2013, autorităţile franceze au dezvelit o placă în memoria lui           La data de 14 septembrie 2013, autorităţile franceze au dezvelit o placă în memoria lui          
Traian Vuia, în localitatea Montesson.Traian Vuia, în localitatea Montesson.

pionier: deschizător de drumuri noi în știință, în tehnică 
perfecţionat: îmbunătăţit
aeronautică: ramură a tehnicii care se ocupă cu construirea aeronavelor
a breveta: a recunoaște o invenție printr-un document ofi cial 
pliabil: care se îndoaie, se strânge 
vehicul: mijloc de transport
inovaţie: descoperire care constituie o noutate și este introdusă în practică
generator: aparat care produce o anumită formă de energie

 Astăzi, aeroportul internaţional din Timişoara  numele Traian Vuia. În faţa aeroportu- numele Traian Vuia. În faţa aeroportu-

Traian Vuia, în localitatea Montesson.

Traian Vuia

1.   Ce a inventat Traian Vuia?
2.  Care au fost pasiunile lui Traian Vuia în anii copilăriei?
3.  Cum este păstrată memoria lui Traian Vuia?
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Verbul

Numărul verbului

Ne amintim!

     Verbul este partea de vorbire care exprimă acţiunea (aleargă, citeşte), starea (aşteaptă, stă) 
sau existenţa (este, există) lucrurilor, fi inţelor, fenomenelor naturii.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Recunoaşte verbele din fragmentul marcat în textul Un inventator român - Traian Vuia şi grupează-le 
într-un tabel asemănător.

● enunţiativă;                   ● enunţiativă exclamativă;                     ● interogativă.

Numărul singular Numărul plural

2.  Identifi că verbele din şirul de cuvinte: a urmat, noi, este, inventator, a cerceta, zboară, pasiune, Paris, 
să mânuiască, frumos.
3.  Alege trei verbe din şirul de mai sus, apoi alcătuieşte câte o propoziţie:

     La 18 martie 1906, lângă Paris, inventatorul Traian Vuia pune în mişcare automobilul zburător.
     Aeroplanul a rulat 50 metri pe sol, apoi s-a înălţat singur. Reuşeşte să zboare 12 metri.
     Oamenii aplaudă şi se bucură. 

4.  Alcătuieşte câte un enunţ, pe baza imaginilor, în care verbele să exprime acţiunea, starea sau 
existenţa.

Ne amintim!
      Verbul are două numere: numărul singular şi numărul plural.
     Când partea de vorbire care arată cine face acţiunea este la numărul singular, verbul este la 
numărul singular.
    Când partea de vorbire care arată cine face acţiunea este la numărul plural, verbul este la 
numărul plural.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Grupează pe o coloană verbele la numărul singular şi pe altă coloană verbele la numărul plural: 
realizăm, au urmat, asistaţi, a dezvoltat, începi, construieşte, să mânuim, a decis.

2.  Recunoaşte verbele din enunţurile de mai jos şi indică numărul acestora.

Verbe care exprimă
acţiunea starea existenţa
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Persoana verbului

● Despre Traian Vuia şi invenţia sa, (a scris) multe ziare din lume.
● El (construiesc) două tipuri originale de elicopter.
● În gândire (stau) măreţia omului.

ACTIVITATE 
PRACTICĂ

PORTOFOLIU

ÎN ECHIPĂ

ACTIVITATE ACTIVITATE 
PRACTICĂPRACTICĂ

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

  Confecţionează un ae-
roplan, folosind un cleşte 
de rufe şi beţişoare de în-
gheţată. Ai ca model ima-
ginea de mai jos.

3.  Transcrie enunţurile, folosind forma corectă a verbelor.

4.  Scrie următoarele verbe la numărul plural: duc, lansează,                          
să înţeleagă, descoperi, era, a numit, aştept, scrie.

Descoperim!
      (Eu) Desenez un avion după modelul lui Traian Vuia.
      (Noi) Dorim să vizităm Aeroportul Internaţional din Timişoara.
      (Tu) Descoperi multe informaţii din viaţa inventatorului.
      (Voi) Cercetaţi şi alte invenţii ale lui Traian Vuia.
      (El) Decide să plece la Paris în anul 1902.
     (Ele) Autorităţile franceze au dezvelit o placă în memoria pionierului 
aviaţiei mondiale.
     Formele verbelor desenez şi dorim arată că acţiunea este făcută de 
persoana sau persoanele care vorbesc.
       Formele verbelor descoperi şi cercetaţi arată că acţiunea este făcută 
de persoana sau persoanele cu care se vorbeşte.
      Formele verbelor decide şi au dezvelit arată că acţiunea este făcută 
de persoana sau persoanele despre care se vorbeşte.

Reţinem!
   Verbul are trei persoane: I, a II-a, a III-a. El îşi schimbă 
forma după număr şi persoană. Persoana Numărul 

singular
Numărul 

plural
  Acţiunea este făcută de persoana 
care vorbeşte.

I eu noi

  Acţiunea este făcută de persoana 
cu care se vorbeşte.

a II-a tu voi

   Acţiunea este făcută de persoana 
despre care se vorbeşte.   

a III-a el, ea ei, ele

Exersăm!
1.  Precizează numărul şi persoana verbelor subliniate în textul                 
Un inventator român - Traian Vuia.
2.  Precizează persoana şi numărul următoarelor verbe:

inventăm, ai inventat, veţi inventa, inventez, au inventat.

este, Paris, avea, au ridicat, realizăm, eu, avion, studiezi
verbul ce exprimă persoana numărul

3.  Alcătuieşte câte o propoziţie în care verbul să se afl e:
● la persoana a II-a, numărul singular;
● la persoana I, numărul plural;
● la persoana a III-a, numărul singular.

4.  Identifi că verbele, apoi completează într-un organizator grafi c (tabel). 

   Fii inventator!
    Imaginează-ţi, apoi dese-
nează un avion neobişnuit.

     Realizaţi o revistă cu 
titlul Mari inventatori. For-
maţi echipe de câte 4 co-
legi şi alegeţi-vă un inven-
tator preferat despre care 
să culegeţi cât mai multe 
informaţii. Folosiţi şi imagini 
sau ilustraţii în prezentare. 

ACTIVITATE ACTIVITATE ACTIVITATE 

Invitaţie la lectură
   Încă din cele mai vechi 
timpuri, oamenii au fost 
preocupaţi de zbor. Printre 
scriitorii care au surprins 
în scrierile lor dorinţa 
oamenilor de a zbura este 
şi Alexandru Mitru. 
  Citeşte Icar şi Dedal, 
legendă scr isă de                        
Alexandru Mitru!

Precizează numărul şi persoana verbelor subliniate în textul                 

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!
   Ce crezi că s-ar fi  întâm-
plat dacă avionul construit de       
Traian Vuia nu ar fi  reuşit să 
zboare?

jurnal de cititor

legendă scr isă de                        
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adaptare după Petre Ispirescu

 Peste drum de casa unui om bogat era odată bordeiul unui muncitor de pământ. Cu cât ca-
sa bogatului sclipea de avuţie, cu atât bordeiul muncitorului sclipea de sărăcie. Stăpânul bordeiului 
avea şapte copii. Cinci băieţi şi două fete, toţi mari. Bogatul avea doi copii. 
 Când se lumina de ziuă, omul ieşea din bordei şi după dânsul toţi fl ăcăii lui. Unul după altul, 
mergeau la lucrul câmpului. Femeile stăteau acasă şi îşi vedeau de rostul mâncării şi de-al îmbră-
cămintei. Când mâncarea era gata pentru prânz, toate mergeau cu mâncarea la câmp.
 Seara, când se întorceau de la muncile câmpului, după ce cinau, bătrânul lua fl uierul şi cânta 
nişte doine şi cântece de dans, iar băieţii cu fetele jucau şi tropăiau, de parcă numai ei singuri erau 
pe lume.
 În casa bogatului era muţenie. Nu se auzea nimic. Se ducea şi bogatul de acasă în treburile 
sale şi, după ce se întorcea seara, se retrăgea în câte vreo cameră şi acolo scria tot ce făcuse ziua, 
socotea şi iar socotea, până târziu noaptea. Şi era o tăcere de parcă acolo nu locuia nimeni,  chiar 
dacă toate camerele erau luminate.
 De multe ori oamenii din casele cele mari nu se puteau odihni de zarva din bordei. Nevasta 
bogatului invidia fericirea săracului. 
 Într-o zi ea zise bărbatului său:
 – Ce atâta posomorâre, grijă şi socoteli toată noaptea? Nu e zi de la Dumnezeu în care 
să te văd şi eu o dată vesel şi cu chef. Până când să tot fi i posac? Uite în bordeiul săracului cum          
domneşte veselia!
 – Ei, nevastă, Dumnezeu nu poate da din toate omului. Nouă ne-a dat bogăţie şi aşteptăm 
veselie; celor de peste drum le-a dat veselie şi aşteaptă bogăţie. Tot ce doreşte omul nu poate       
dobândi deodată. Pentru aceasta o să-ţi dau o probă.
 A doua zi omul se scoală de dimineaţă şi iese din casă. El pândea în drum pe stăpânul       
bordeiului şi, când se apropie de el, îi zise:
 – Vecine, ai cunoscut pe tatăl meu?
 – Da, boierule, l-am cunoscut.
 – Ieri, căutând printre hârtiile lui, am dat peste una în care era scris: „Să se dea vecinului 
de peste drum o mie de galbeni, fără dobândă, fără nimic, că este om harnic şi cinstit. Să fi e dator, 

Bogăţia şi veselia
RECAPITULARE
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numai să-i înapoieze când o putea.” Astăzi împlinesc dorinţa tatălui meu.
 Şi, punându-i în mână o pungă cu o mie de galbeni, se duse pe ici încolo.
 Muncitorul, cum se văzu cu banii în mână, se întoarse acasă, adună pe lângă dânsul pe toţi 
copiii săi şi începu să  le povestească despre ce fel de om a fost el în tinereţile lui. 
 – Dovadă despre aceasta, zise el, este că vecinul cel bătrân, bogatul de peste drum, a lăsat 
cu testament ca moştenitorii lui să-mi dea o mie de galbeni. Iată-i!
 După ce i-au numărat, s-au sfătuit ce să facă cu banii. Nu s-au înţeles cum să-i folosească.
 De unde până aici era veselie mare în bordeiul lor, mia de galbeni, parcă adusese neînţele-
gerea. Nici tu cântare, nici tu jocuri, nici tu nimic.
 Femeia muncitorului se luă pe gânduri. Ea zise:
 – Bărbate, de când a intrat aurul în casa noastră, pace nu mai este.
 Luând punga cu totul, o aruncă într-un râu ce curgea aproape de bordeiul lor.
 Copiii, alarmaţi, săriră cu toţii, intrară în gârlă şi începură să caute punga cu galbeni. Nu au 
renunţat până nu au găsit punga.
 Întorcându-se cu punga acasă, tatăl zise:
 – Ştiţi ce? Ca să fi e pace, eu voi lua jumătate din bani şi jumătate să îi împărţiţi între voi. Aşa 
mi se pare a fi  drept.
 Când auziră copiii una ca aceasta, toţi săriră cu cearta, că de ce tatăl să ia mai mult.
 Două-trei zile cât trecură, până să-şi facă ei planurile şi să se învoiască ce negoţ să facă, 
bordeiul lor era ca şi pustiu. Nu se mai auzeau nici cântări, nici chiote de râs, nici jocuri. 
 Bogatul îşi chemă nevasta în seara dintâi şi îi zise să asculte la veselia oamenilor din bordei. 
Ea nu mai auzi nimic. A doua seară şi a treia tot aşa. A patra zi văzu pe vecinul lor că vine la ei.
 Bogatul ieşi afară să vadă ce pofteşte. Vecinul începu a zice:
 – Boierule, fă-ţi pomană cu noi şi primeşte-ţi darul înapoi. De când acesta a intrat în bordeiul 
meu, pacea nu am mai văzut-o cu ochii. Ia-ţi banii şi fi i sănătos. Dumneata cu bogăţia şi cu posăcia, 
eu cu sărăcia şi cu veselia ce am învăţat.
 – Vecine, dacă îmi spui cum să fi e veselie şi la mine în casă, te voi sfătui cum să chibzuieşti 
banii spre folosul bunăstării casei tale.
 Cei doi căzură la învoială şi, întorcându-se acasă, tatăl cu ai lui începură să cânte şi să joace.
Bogăţia intrase şi la el în casă. Iar de acum, în casa boierului, îşi făcuse loc şi veselia.

Vocabular
bordei: locuinţă mică, sărăcăcioasă
posac: lipsit de veselie, tăcut, moro-
cănos, necomunicativ
testament: act prin care cineva își 
exprimă ultimele dorințe, asupra îm-
părțirii bunurilor după moartea sa

Medalion literar
 Petre Ispirescu (1830 - 1887) născut la 
Bucureşti, a fost editor, tipograf, folclorist, povesti-
tor și scriitor.
 Este cunoscut mai ales datorită activității 
sale de culegător de basme populare românești 
pe care le-a repovestit cu un har remarcabil. O parte 
din opera sa o găsim adunată în volumele:  Din poveștile unchiului      
sfătos - basme păgânești, Legende sau basmele românilor, Snoave 
sau povești populare, Isprăvile și viața lui Mihai Viteazul.

1. Cum era atmosfera în casa muncitorului, seara? Dar în cea a boierului?
2. În ce a constat proba despre care boierul îi vorbeşte soţiei sale?
3. De ce crezi că darul bogatului nu a fost de folos în casa săracului?
4. Ce hotărăşte muncitorul să facă cu darul de la boier?
5. La ce înţelegere ajung boierul şi muncitorul?
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Pagini alese

8. Continuă dialogul cu câteva replici din care să reiasă modul de adresare  al celor doi interlocutori.

9. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în textul Bogăţia şi veselia după 
Petre Ispirescu, apoi desparte-le în silabe.

10. Alcătuieşte câte o propoziţie enunţiativă, interogativă şi enunţiativă exclamativă cu sensul opus al 
următoarelor cuvinte: posac, au renunţat, sărăcia. 

11. Delimitează în fragmente textul Bogăţia şi veselia după Petre Ispirescu şi formulează planul simplu 
de idei al acestuia.

12. Povesteşte fragmentul în care se prezintă locul, timpul şi personajele povestirii.

13. Identifi că fragmentul din care reiese cauza ce schimbă situaţia de început şi determină acţiunile ce 
vor urma. Scrie într-un enunţ care este această cauză.

14. Identifi că cinci verbe în textul Bogăţia şi veselia după Petre Ispirescu. Precizează numărul şi persoana 
acestora.

15. Diagrama Venn-Euler

      Completează diagrama cu asemănările şi deosebirile dintre omul bogat şi omul sărac.

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU
     Realizează desene, in-spirându-te din poveştile autorului Petre Ispirescu.
autorului Petre Ispirescu.
autorului Petre Ispirescu.

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU
        omul  bogat 1.  asemănări 1.  omul sărac

6. Ce prezintă ilustraţia textului Bogăţia şi veselia după Petre Ispirescu? Consideri că ilustraţia te-a ajutat 
să înţelegi textul mai uşor? Argumentează-ţi răspunsul.

7. Alege forma corectă a cuvintelor evidenţiate şi transcrie enunţurile.
Omul cel/ ce-l vesel avea cinci copii.
Cel/ Ce-l interesa cel/ ce-l mai mult era veselia din casa vecinului.
Cea/ Ce-a făcut omul bogat?
Cea/ ce-a mai de preţ avuţie este cea/ ce-a care îţi dă mulţumire.

16. Realizează un scurt text informativ despre anotimpul toamna.

eşte cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în textul Bogăţia şi veselia după 

Invitaţie la lectură
     În povestea Bogăţia şi veselia, Petre Ispirescu 

surprinde elemente reale întâlnite în viaţa 

oamenilor.
   Autorul a scris şi poveşti în care personajele 

au puteri supranaturale.
  Citeşte povestea al cărei titlu te atrage cel 

mai mult: Aleodor Împărat, Prâslea cel Voinic şi 

merele de aur, Balaurul cel cu şapte capete, Cei 

trei fraţi împăraţi, Zâna Munţilor, Greuceanu!
jurnal de cititor

merele de aur, Balaurul cel cu şapte capete, Cei 

trei fraţi împăraţi, Zâna Munţilor, Greuceanu!
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adaptare după Iulia Haşdeu
 A fost odată o fetiţă de zece ani care avea cosiţe lungi şi galbene ca spicul grâului şi ochii ca 
albăstrelele. Gura îi era roşie ca o cireaşă coaptă, iar dinţii mai albi decât mărgăritarul de pădure. 
Această fetiţă era orfană şi păzea o turmă de oi pe o creastă din munţii Carpaţi. O chema Păuna.
 Păuna nu-şi cunoscuse nici tatăl şi nici mama. Însă Păuna îl iubea mult pe Negru, câinele ei, şi 
ţinea la mioarele ei şi la mieluţii ei, iar când era pe creasta dealului, în colibă, se simţea fericită. 
 Ceea ce îşi dorea Păuna era să aibă un fl uier, aşa cum văzuse la ciobanii din vecinătate. I-ar 
fi  plăcut mult să cânte din fl uier melodiile pe care le auzise sau cele pe care le compusese chiar ea 
fără să-şi dea seama, când îşi adormea mioarele. Încercase de nenumărate ori să-şi facă singură 
un fl uier, dar nu izbutise. În serile lungi de iunie, Păuna cânta cu voce limpede cântece de-ale ei. 
 Într-o seară, pe când cânta astfel, aşezată în pragul colibei şi privind stelele, cu câinele culcat 
la picioarele ei, aţipi. Văzu deodată o femeie frumoasă îmbrăcată toată în alb, cu un văl uriaş brodat 
cu aur şi mărgele tot de aur care străluceau la gât. Femeia se apropie de mica ciobăniţă şi se aşeză 
lângă ea pe iarbă. Păunei i-a fost teamă la început, dar femeia cea frumoasă era blajină şi privirea 
îi era blândă ca lumina lunii ce învăluia colina. În mâna ei dreaptă ţinea un fl uier de os. 
 – Eu sunt zâna ta, spuse blând femeia. Eu sunt Cosânzeana, zâna munţilor. Toţi păstorii mă 
iubesc şi mă cheamă în rugăciunile lor. De ce nu ai făcut şi tu la fel ca ei, să mă chemi?
 Vocea zânei i se părea Păunei mai melodioasă decât murmurul pârâului care şerpuia la poa-
lele dealului, mai proaspătă decât adierea vântului printre trestiile care se apleacă deasupra nuferi-
lor de apă. Părul mătăsos şi răsufl area ei caldă răspândeau în văzduh un parfum dulce  şi încântător 
ca cel al trandafi rilor albi, ca cel de violete şi de ghiocei. Îi plăcea foarte mult zâna.
 Fără teamă, încântată de vocea blajină şi chipul blând al zânei Cosânzeana, Păuna îi spuse:
 – Cum te-aş fi  putut chema, dacă eu nici nu te cunoşteam? Nu am auzit de tine până acum.
 – Ei bine! Tocmai de aceea am venit eu la tine! Am auzit cântecele şi mi-au plăcut foarte mult. 
Iată-mă! Mi se pare că nu eşti pe deplin mulţumită şi vreau să te întreb ce îţi lipseşte. Spune-mi! 
 Păunei nu-i mai era teamă deloc de zâna Cosânzeana şi îi spuse cu mult curaj:
 – Mi-ar lipsi multe lucruri. Mai întâi, nu am părinţi. Şi tare aş dori să am! Şi apoi, nu am niciun 
frate sau o soră care să îmi spună „surioară” şi pe care să îi pot îndrăgi. Dar m-aş împăca cu toate, 
dacă aş avea măcar un fl uieraş simplu de os, aşa cum e acela pe care îl ţii în mână, ca să pot cânta 
cu el toate cântecele care îmi plac şi care îmi aduc bucurie. Te rog, îmi dai fl uierul tău?
 Atunci, zâna se ridică şi se aplecă spre micuţa ciobăniţă, iar buzele ei minunate atinseră uşor 
fruntea nevinovată şi cosiţele bălaie ale Păunei. Şi tot cu glasul ei duios, îi răspunse:
 – Nu pot să îţi dau fl uierul meu. Tu poţi să făureşti unul şi mai frumos. Iar dacă vreodată vei 
avea nevoie de ceva, aminteşte-ţi de mine. Eu sunt zâna Cosânzeana care ajută ciobanii.
 Rostind ultimele cuvinte, zâna bună îşi trase vălul peste faţă şi dispăru ca un nouraş.
 Ciobăniţa a dormit până dimineaţă. A doua zi, s-a gândit să mai încerce să îşi făurească un 
fl uier. A reuşit. Ce încântată era de el! Aproape fără să îşi dea seama, îl duse la buze.

luieraşul de os
EVALUARE
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Pagini alese
 Izvorâră dintr-o dată sunete atât de dulci, atât de mângâietoare, atât de pline de armonie, 
încât stelele de pe cer parcă se apropiară de pământ ca să le asculte. Greierii din fân şi privighe-
toarea parcă amuţiră vrăjiţi, ascultând. Florile de nu-mă-uita, romaniţele, gălbenelele şi brebeneii se 
înălţară pe tulpinile lor ca să audă mai bine. Negru, bătrânul câine, îşi aţinti asupra stăpânei ochii 
miraţi şi încântaţi totodată, iar mieii şi oiţele se aşezară cuminţi în jurul micuţei lor păstoriţe.
 Păuna cânta, în vreme ce pământul şi întreg văzduhul amuţiseră pentru a o asculta. Păstorii 
din vecinătate, auzind cum cântă din fl uier, au dat fuga la Păuna. Au admirat-o şi au încurajat-o. 
 Armonia cântecelor Păunei era atât de fermecătoare, încât a străbătut întreg ţinutul, ajungând 
până la împărăţia Cosânzenei. Aceasta era mulţumită că, în sfârşit, Păuna nu se mai simţea singură. 
Ea îi cucerise pe toţi cu muzica ei. Cânta în fi ecare zi şi era fericită. Atât ea cât şi ceilalţi ciobani au 
înţeles că, atunci când faci cu drag şi pasiune un lucru, rezultatul este minunat.

Medalion literar
 Iulia Haşdeu (1869 –1888) s-a născut la Bucureşti. A scris poezii, piese de teatru, 
povești și povestiri, fi ind şi autoare de poezii în limba franceză. A fost un copil supradotat. La 8 ani 
Iulia a trecut examenele cumulate ale celor patru clase primare. La 11 ani, a absolvit colegiul, iar în 
paralel a urmat cursurile Conservatorului de Muzică din București. A fost prima româncă ce a studiat 
la Universitatea franceză de la Sorbona, uimindu-și profesorii cu talentul său.  

1.  Răspunde la întrebări.
     • Cine era Păuna?  • Care erau dorinţele Păunei?
  • Cine a îndrumat-o pe Păuna să îşi îndeplinească una dintre dorinţe?
2.  Alcătuieşte planul simplu de idei al textului.
3.  Alege forma corectă a cuvintelor evidențiate și transcrie corect propozițiile.
 • Ce-a/ Cea propus Ana este ce-a/ cea mai bună idee.
 • Ce-l/ Cel pe care îl vezi este colegul ce-l/ cel așteptam.
4. Transcrie, din text, câte o propoziţie enunţiativă, interogativă şi enunţiativă exclamativă.
5. Identifi că cinci verbe din text şi completează într-un tabel ca cel de mai jos.

6. Prezintă cauza care schimbă situaţia de început a textului, numeşte personajul care intervine pentru 
schimbarea situaţiei şi timpul când acesta apare.
7. Povesteşte ultimul fragment al textului.

Verbul Numărul Persoana

S B FB
1. un răspuns două răspunsuri trei răspunsuri
2. două-trei idei principale patru-cinci idei principale toate ideile principale
3. o variantă două-trei variante patru variante
4. o propoziţie două propoziţii trei propoziţii
5. două verbe analizate trei-patru verbe analizate cinci verbe analizate
6. un element două elemente trei elemente
7.   Îndeplineşte următorii descriptori cu 

patru-cinci omisiuni:
- corelarea povestirii cu conţinutul 
fragmentului;
- exprimarea corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie;
- povestirea fragmentului la per-
soana a III-a.

  Îndeplineşte următorii descriptori cu 
două-trei omisiuni:
- corelarea povestirii cu conţinutul 
fragmentului;
- exprimarea corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie;
- povestirea fragmentului la per-
soana a III-a.

  Îndeplineşte următorii descriptori cu 
o omisiune sau fără omisiuni:
- corelarea povestirii cu conţinutul 
fragmentului;
- exprimarea corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie;
- povestirea fragmentului la per-
soana a III-a.
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   Dacă ai terminat testul şi l-ai verifi cat, citeşte Medalionul literar. 
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UNITATEA 3

     
             • Semnele de punctua�ţie: ghilimelele, 
           punctele de suspensie
       • Pronunţ�area și scrierea corectă a unor verbe
     • Timpul verbului
   • Scrierea corectă a cuvintelor odată/ o dată
  • Transformarea dialogului în povestire
  • Povestirea scrisă a unor fragmente
  • Povestirea scrisă a unui text de mică întindere   
  după planul simplu de idei
   • Grupurile de sunete
    • Factorii care pot perturba comunicarea
      • Cuvinte cu aceeași formă și sens diferit
        • Pronunţarea şi scrierea unor forme ale 
            verbelor
               • Planul dezvoltat de idei
                     • Părţile unui text creativ

43
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de Mihai Eminescu

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ:
– Ce vrei tu?
– Noi? Bună pace! Şi de n-o fi  cu bănat,
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.
La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort
Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port.
– Tu eşti Mircea?
– Da-mpărate!
– Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.
– Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi  sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi;
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi,
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei Tale...
De-o fi  una, de-o fi  alta... Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.
– Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?
............................................................................................
Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă
Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă -
Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.
..............................................................................................
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi  de toate, făr-a prinde chiar de veste.
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfi orează de-a ta faimă, Baiazid!

Scrisoarea III

File de istorie

VocabularVocabularVocabularVocabularVocabular
sol: vestitor
năframă: (aici) bucată de pânză albă care 
semnifi că pacea
cu bănat: cu supărare

ciot: partea unui trunchi de copac rămasă în 
pământ după tăiere
Aliotman: mulţime de turci
a se înfi ora: a se speria, a se înspăimânta

44
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Medalion literar
    Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici,                  
1850–1889) s-a născut la Ipoteşti, judeţul Botoșani, fi ind  
al șaptelea din cei unsprezece copii ai familiei.
     A fost poet, prozator și jurnalist român, considerat         
Luceafărul poeziei româneşti. A studiat la Cernăuți, apoi la 
Viena și Berlin. 
        Primul poem dedicat profesorului său de limba română, 
La mormântul lui Aron Pumnul, l-a publicat la vârsta de 16 ani.  
      Manuscrisele lui, 46 de volume, aproximativ 14.000 de fi le, au fost 
dăruite Academiei Române de către Titu Maiorescu, în 1902. A fost ales 
după moartea sa (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.

Înţelegem textul!
1.   Ce îi transmite solul lui Baiazid?
2.  De ce a venit sultanul Baiazid în Ţara Românească?
3.  Cum era Mircea cel Bătrân, domnitorul român? 
4.  Care a fost atitudinea pe care a avut-o Baiazid la auzul vorbelor dom-
nitorului Mircea?
5.  Ce apăra domnitorul Țării Românești?

JOC DE ROL

PORTOFOLIU

LUCREZ 
ÎN ECHIPĂ

JOC DE ROLJOC DE ROL

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

LUCREZ LUCREZ 
ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

   Realizează un jurnal       
dublu în care să prezinţi, 
prin versuri şi desen, ima-
ginea primelor momente 
ale întâlnirii dintre Mircea 
şi Baiazid.

Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de suspensie
Descoperim!

Bunica mi-a zis „hărnicuţa”.
Îmi vine în mine sfatul învăţătoarei: „De câte ori ai posibilitatea, ajută!”.
Am învăţat poezia „Revedere” din volumul „Poezii” de Mihai Eminescu. 

a) spusele celui care vorbeşte b) spusele altei persoane

a) titluri b) numele poetului

● Ce redau cuvintele scrise între ghilimele („”) din primele două propoziţii?

● Ce redau cuvintele scrise între ghilimele din ultima propoziţie?

Reţinem!
  Ghilimelele („”) sunt semne grafice care se scriu atunci când 
reproducem titluri, cuvinte, texte scrise sau spuse de altcineva.
 Ceea ce scriem între ghilimele se numeşte citat, de aceea 
ghilimelele se mai numesc semnele citării.
   Ghilimelele se scriu la începutul citatului jos şi la finalul acestuia sus.
    În textul tipărit, citarea se face cu ghilimele sau prin scriere înclinată.

Descoperim!
..................................................................................
„Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei Tale...
De-o fi  una, de-o fi  alta... Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.”

   ● Ce marchează punctele de suspensie (...) în fragmentul de mai sus?
a) o pauză, o întrerupere în vorbire b) lipsa unei părţi dintr-o propoziţie

   ● De ce crezi că sunt scrise puncte de suspensie la începutul şi la finalul 
fragmentului de mai sus?

  Interpretaţi în faţa clasei  
întâmplarea prezentată în 
poezia Scrisoarea III de     
Mihai Eminescu.  

   Împărţiţi în echipe de 
câte patru elevi, selectaţi 
din textul Scrisoarea III 
de Mihai Eminescu, cu-
vinte, expresii şi versuri 
din care reiese dragostea 
pentru ţară a domnitorului         
Mircea cel Bătrân.

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!
   Consideri că Mircea cel 
Bătrân constituie un model 
pentru noi? Argumentează-ţi 
răspunsul!

Versuri Desen

Invitaţie la lectură
   Dacă le vei citi, cu siguranţă te vor captiva povestirile Condeiele lui Vodă, La Rovine în câmpii, Ileana Cosânzeana din Ţara Haţegului scrise de     Dumitru Almaş. Acestea prezintă fapte din vremea lui Mircea cel Bătrân.

................................................................................

jurnalul de cititor

prezintă fapte din vremea 

jurnalul de cititor
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File de istorie

Reţinem!

     Punctele de suspensie se folosesc pentru a arăta:  
 ▪ o pauză, o întrerupere în vorbire;
 ▪ lipsa unei părţi dintr-o propoziţie sau dintr-un text.

Exersăm!
1.  Alege forma corectă a verbelor din propoziţiile următoare:

Tu fi i/ fi  atent!
Eu iau/ i-au aparatul de fotografi at în excursie.
Tu vei fi / fi i un mare pianist.

● lipsa unei părţi dintr-o propoziţie

● întreruperea vorbirii

● lipsa unei părţi dintr-un text

Exersăm!
1.  Realizează corespondenţa, arătând ce înlocuiesc punctele de suspensie în enunţurile de mai jos:

2.  Explică folosirea punctelor de suspensie şi a ghilimelelor în fragmentul următor:

   – Unde pleci în vacanţă?
    –  La ... 

S-a străduit ... a învăţat şi a reuşit la examen.

3.  Evidenţiază printr-o intonaţie corespunzătoare semnele de punctuaţie şi 
explică folosirea ghilimelelor şi a punctelor de suspensie din enunţ.

„Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi  de toate, făr-a prinde chiar de veste.”

      Baiazid, în poezia „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu, îl întreabă pe Mircea cel Bătrân, domnul Ţării 
Româneşti: „Tu eşti Mircea?”, spunându-i „schimb a ta coroană într-o ramură de spini” dacă nu...

Pronunţăm şi scriem corect!
● Se scrie corect: eşti, este, eram, erai, era, eraţi, erau.
● Scriem corect (el/ea) va fi, (tu) nu fi, (tu) fii, (tu) să fii, (tu) să nu fii.
● Formele corecte ale verbului a lua la timpul prezent sunt: (eu) iau, (tu) iei, (el, ea) ia, (noi) luăm, 
(voi) luaţi, (ei, ele) iau.
● Există verbe care se pronunţă şi se scriu la persoana a doua, numărul singular cu doi i (-ii)

a scrie - (tu) scrii
a şti - (tu) ştii

Exemple: a veni - (tu) vii
a ţine - (tu) ţii 

a deveni - (tu) devii
a susţine - (tu) susţii

2.  Alcătuieşte două enunţuri în care verbul a şti să se afl e la persoana a doua, numărul plural şi la 
persoana a doua numărul singular.

Tu iei/ ei premiul I la concursul de şah.
Eu ieram/ eram foarte încântată de peisaj.
Voi luaţi/ loaţi exemplu de la cei harnici.

Explică folosirea punctelor de suspensie şi a ghilimelelor în fragmentul următor:
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Reţinem!
     Verbul are trei timpuri:
 ▪ timpul prezent - acţiunea se desfăşoară în momentul vorbirii;
 ▪ timpul trecut - acţiunea s-a desfăşurat înainte de momentul vorbirii;
 ▪ timpul viitor - acţiunea se va desfăşura după momentul vorbirii.
    Verbele îşi schimbă forma după număr, persoană şi timp.

Exersăm!
1.   Precizează timpul verbelor subliniate în textul Scrisoarea III de Mihai Eminescu.
2.  Grupează verbele în funcţie de timp: întreabă, venise, va vedea, au gândit, a iertat, dai, vine, vrei, 
se apropie.
3.  Transcrie propoziţiile următoare, folosind verbul la timpul indicat în paranteză.

4.  Scrie verbele date, după cerinţele de mai jos, apoi alcătuieşte enunţuri cu acestea.

Baiazid a dorit (timpul prezent) să cucerească Ţara Românească.
Mircea cel Bătrân va apăra (timpul trecut) ţara cu vitejie.
Românii apreciază (timpul viitor) iubirea de ţară a domnitorului.

a dansa - persoana a III-a, numărul singular, timpul prezent
a aranja - persoana I, numărul plural, timpul viitor
a râde - persoana a II-a, numărul singular, timpul trecut

Descoperim!

   • Citeşte replica fi ecărui personaj din imagine.

   În prima replică, verbul citesc exprimă o 
acţiune care se desfăşoară în prezent, în 
momentul vorbirii.
   În cea de-a doua replică, verbul am citit 
exprimă o acţiune care s-a desfăşurat în trecut, 
înainte de momentul vorbirii.
    În cea de-a treia replică, verbul voi citi 
exprimă o acţiune care se va desfăşura în viitor, 
după momentul vorbirii.

Timpul verbului

Scriem corect!

● Se scrie odată când cuvântul 
are sensul de cândva, odinioară,          
demult, în viitor, în acelaşi timp.
● Se scrie o dată când cuvintele au 
unul din înţelesurile: din nou, o anu-
mită zi din calendar, o singură dată.

1. Odată, Mircea cel Bătrân a trimis un sol de pace la     
sultanul Baiazid.
2. Toţi vor câştiga odată şi odată concursul.
3. Am ajuns amândoi odată la gară.
4. Am citit lecţia încă o dată.
5. Ziua Naţională este o dată importantă pentru români.
6. Azi am repetat rolul o dată, ieri l-am repetat de două ori.

odată
o dată

● Formulează enunţuri în care să foloseşti cuvintele o dată şi odată.
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File de istorie

după Ion Creangă

● Între ţăranii fruntaşi care au luat parte împreună cu boierii, cu epis- 
copii şi cu mitropolitul ţării, la Divanul ad-hoc, din Moldova, în 1857, era şi                          
Moş Ion Roată, om cinstit şi cuviincios, cum sunt mai toţi ţăranii români de pre-
tutindeni. Doar că Moş Ion Roată, după câte văzuse şi păţise el în viaţa sa, nu 
prea se încredea în vorbe boiereşti şi spunea omului în faţă ce gândea. 
● Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier dintre cei tineri, iaca şi         
Moş Ion Roată sare cu gura:
 – Aveţi bunătate de vorbiţi mai moldoveneşte, cucoane, să ne lămurim şi 
noi; căci eu unul, drept vă spun, nu înţeleg nimic!
 Un oarecare boier întâmpină atunci pe Moş Ion Roată, zicându-i cu glas 
poruncitor şi răutăcios:
 – Dar ce nevoie este să înţelegi tu, mojicule?  Auzi, obrăznicie! 
 – Dar bine, cucoane, dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepem şi noi câte 
ceva din cele ce spuneţi dumneavoastră, de ce ne-aţi mai adus aici, să vă bateţi 
joc de noi? Să nu vă fi e cu supărare, ia, palmele aceste ţărăneşti ale noastre 
străpunse cu pălămidă şi pline de bătături, cum le vedeţi, vă ţin pe dumnea-
voastră de atâta amar de vreme şi vă fac să huzuriţi de bine. Dumnezeu să ne 
ierte şi să ne iertaţi şi dumneavoastră, cucoane, dar cu adevărat aşa este.
 La aceste vorbe, mulţi dintre boieri s-au simţit jigniţi, iar colonelul                
Alexandru Cuza a dat mâna prieteneşte cu Moş Ion Roată.
● Peste câţiva ani după înfăptuirea Unirii, trecând Vodă Cuza spre                  
Bucureşti, a poposit la Agiud, unde l-a întâmpinat o mulţime de lume.
 Printre lumea ce se înghesuia, iaca se zăreşte o hârtie fâlfâind pe dea-
supra capetelor mulţimii, în vârful unui băţ. Vodă Cuza, înţelegând că trebuie să 
fi e vorba de un sufl et necăjit, face semn să i se deschidă calea. Şi când colo, 
un ţăran bătrân cade în genunchi dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna, cu 

Moş Ion Roată şi Vodă Cuza

48
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lacrămile în ochi, dându-i o hârtie scrisă pe toate feţele.
● – He, he! Moş Ion Roată, prietenul şi tovarăşul meu cel vechi din Divanul ad-hoc! Ridică-te, 
Moş Ioane, şi spune-mi fără sfi ală ce durere ai! Ţi-a făcut     cineva vreun necaz, o nedreptate?
 Moş Ion Roată, văzând că după atâţia ani de zile colonelul Alexandru Cuza nu l-a uitat şi l-a 
primit cu atâta bunătate, a început a plânge în hohote şi l-a rugat să îi citească hârtia.
● Vodă, fi ind gata de plecare şi văzând că hârtia lui Moş Ion Roată cuprinde multe nemulţumiri, 
îi zice cu blândeţe:
 – Spune, Moş Ioane, din gură, ce ai de spus, că mai bine am să înţeleg!
 Atunci, Moş Ion Roată, începe a se plânge după cum urmează:
 – Luminarea Voastră! De când a avut loc Divanul ad-hoc nu am mai avut zi bună cu boie-
rul meu, stăpânul unei moşii foarte mari, pe care-l cunoşti, Măria Ta. Nu am gândit nicio clipă că 
dumnealui, un boier bogat şi cu învăţătură, să-şi pună mintea cu unul ca mine. Dumnezeu să-i dea 
sănătate şi bine, dar amarnic m-a lovit în avere şi în cinste. Întâi şi întâi, a pus înadins pe feciorii 
boiereşti să îmi caute vină şi să mă aducă la sapă de lemn. Şi aceştia, ca oameni pizmaşi ce nu 
au gândit drept, s-au străduit să dea vitele mele pe moşia boierească, să se creadă că ele au făcut 
stricăciuni, apoi să mi le poată ucide fără nicio cruţare. Mi-au împuşcat porcii, vacile, boii, căişorii, 
iar oile mi le-au luat cu grămada. Îţi poţi închipui, Măria Ta, ce necaz era pe capul meu? Văzând eu 
de la o vreme, că nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat inima-n dinţi şi m-am dus la boier să mă 
plâng. Şi boierul, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz, de faţă cu slugile sale şi cu 
alţi oameni care se afl au la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe mine, de ruşine! Măria Ta, în 
câţiva ani de zile m-au sărăcit şi mi-au luat cinstea, care pentru mine a fost cel mai scump lucru!
● Vodă Cuza a stat neclintit şi s-a uitat ţintă la Moş Ion Roată, cât a vorbit el. Şi când a isprăvit 
vorba, Vodă i-a pus două fi şicuri de napoleoni în mână, zicându-i cu bunătate:
 – Ţine, Moş Ioane, acest mic dar de la mine şi întâmpină-ţi nevoia, de azi pe mâine, cum te 
va lumina Dumnezeu! Iar pe boier lasă-l în judecata lui!
● Lui Moş Ion Roată i se umplură ochii de lacrimi şi, sărutând mâna lui Vodă, ca semn de mul-
ţumire, zise oftând:
 – Dar cu ruşinea ce mi-a făcut cum rămâne, Măria Ta?
 – Cu ruşinea, iaca, aşa rămâne, Moş Ioane, zice Vodă Cuza, sărutându-l şi pe un obraz şi pe 
altul, în faţa mulţimii adunate acolo. Du-te şi spune sătenilor dumitale, Moş Ioane, că, pe unde te-a 
scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul ţării şi ţi-a şters ruşinea.
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Vocabular
Divanul ad-hoc: (aici) adunare cu scopul 
de a exprima dorinţa populaţiei (hotărârea 
unirii Principatelor  Române)
mojic: obraznic
pălămidă: plantă cu frunze spinoase care 
este dăunătoare culturilor agricole
a huzuri: a trăi comod, lipsit de griji
a duce la sapă de lemn: a sărăci
pizmaş: răutăcios, invidios
a-şi lua inima în dinţi: a avea curaj
fi şic: teanc de monede înfășurate în hârtie
napoleon: veche monedă franceză de 
aur în valoare de 20 de franci, cu chipul 
lui  Napoleon
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Medalion literar
    Ion Creangă (1837 - 1889)    
s-a născut la Humulești, în jude-
țul Neamț. A fost preot, apoi învă-
țător. A colaborat la elaborarea a 
patru manuale școlare, între care și 
un Abecedar (1868). 
        Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveș-
tilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat 
a fi  unul dintre clasicii literaturii române, mai ales da-
torită operei sale autobiografi ce Amintiri din copilărie.
      În 1875, îl cunoaște pe Mihai Eminescu, atunci 
revizor școlar la Iași și Vaslui, legând o prietenie. În-
tre 1875 și 1883, la îndemnul poetului, Creangă scrie 
cele mai importante opere ale sale.
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File de istorie

Înţelegem textul!
1.   Ce i-a cerut Moș Ion Roată boierului?
2.  De ce s-a supărat boierul?
3.  Cine i-a luat apărarea lui Moș Ion Roată?
4.  Cu cine s-a întâlnit bătrânul peste câțiva ani?
5.  Care era supărarea lui Moș Ion Roată?
6.  Cum „i-a spălat” domnitorul Cuza Vodă rușinea lui Moș Ion Roată?

Transformarea dialogului în povestire
Descoperim!

1.  Citiţi pe roluri textul Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion Creangă, cu intonaţia potrivită.
2.  Identifi că fragmentele în care apare dialogul, apoi selectează cuvintele care introduc spusele 
personajelor.
3.  Citeşte fragmentele de mai jos, apoi precizează în care dintre ele nu apare linia de dialog. La ce 
persoană sunt verbele din cel de-al doilea fragment? 

     „Cuza-Vodă a stat neclintit şi s-a uitat ţintă la  
Moş Ion Roată, cât a vorbit el. Şi când a isprăvit 
vorba, Vodă i-a pus două fi şicuri de napoleoni în 
mână, zicându-i cu bunătate:
    – Ţine, Moş Ioane, acest mic dar de la mine, şi 
întâmpină-ţi nevoia, de azi pe mâine,  cum te va lu-
mina Dumnezeu! Iar pe boier lasă-l în judecata lui.”

(Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion Creangă)

    Cuza-Vodă l-a privit pe Moş Ion Roată 
tot timpul cât acesta a vorbit. Când a termi-
nat, Vodă i-a dat două fi şicuri de napoleoni, 
spunându-i că este un mic dar de la el ca 
să îşi rezolve necazurile. Apoi i-a spus să-l 
lase în pace pe boier, pentru că îl va judeca 
Dumnezeu.

Reţinem!

     Când transformăm dialogul în povestire, nu folosim linia de dialog, iar verbele trebuie trecute 
la persoana a III-a.

     În povestire trebuie să 
regăsim toate informaţiile 
semnifi cative (importante)
din text.

     Transformarea dialogului 
în povestire se face cu ajutorul 
unor cuvinte de legătură: când, 
că, apoi, pentru că, deci, căci, ca 
să, dacă, deoarece, fi indcă etc.

Exersăm!
1.  Transformă dialogul în povestire.

    „A doua seară veniră cele patru lebede. Când soarele 
asfi nţi, se prefăcură în feciori de împăraţi.
     – Mâine plecăm, zise fratele cel mare, şi nu mai venim 
decât peste un an. Ai destulă putere să vii cu noi? Laolaltă, 
aripile noastre vor fi  în stare să te ducă deasupra mării.
      –  Da, da, luaţi-mă cu voi, zise Elsa.”

(Lebedele după Hans Christian Andersen)
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JOC DE CUVINTE 

Povestirea scrisă a unor fragmente

Povestirea scrisă a unui text de mică întindere 
după planul simplu de idei

Ne amintim!
   Povestirea scrisă a unui fragment se realizează astfel:
     ▪ citim fragmentul;
     ▪ formulăm ideea principală corespunzătoare fragmentului;
     ▪ povestim oral fragmentul, dezvoltând ideea principală;
     ▪ redactăm povestirea.

Ne amintim!
   Povestirea scrisă a unui text se realizează astfel:
     ▪ citim textul;
     ▪ delimităm textul în fragmente;
     ▪ formulăm planul simplu de idei;
     ▪ povestim oral, dezvoltând planul de idei cu detalii din text;
     ▪ redactăm povestirea.

    Comparaţi povestirea echipei voastre cu a celorlalte echipe, urmă-
rind folosirea cuvintelor de legătură şi a verbelor la persoana a III-a.

     În povestire nu se 
foloseşte dialogul şi 
nu se dau citate din 
text.

    În povestirea scrisă 
trebuie respectate
regulile de ortografi e 
şi punctuaţie.

2.  Formează echipă cu un coleg. Imaginaţi-vă şi scrieţi un dialog între 
un copil şi un ghid de la muzeul de istorie. Transformaţi apoi dialogul 
în povestire. 

3.  Alcătuieşte un dialog după 
imaginea alăturată.   
4.  Transformă dialogul în povestire.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Reciteşte textul Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion Creangă.
2.  Împreună cu un coleg, alcătuieşte planul simplu de idei al textului.
3.  Citeşte fragmentul în care Moş Ion Roată îi povesteşte lui Cuza Vodă 
despre necazurile lui. Povesteşte-l oral în faţa clasei, apoi scrie-l.
4.  Povesteşte în scris fragmentul care te-a impresionat cel mai mult.

PORTOFOLIU

ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

   Povesteşte în scris un 
alt text al cărui autor este  
Ion Creangă.

   Citiţi povestirile fragmen-
telor redactate la exerciţiul 
4, în ordinea desfăşurării 
evenimentelor.
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EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   De ce crezi că domnitorul   

Alexandru Ioan Cuza l-a numit 

pe Moş Ion Roată „prietenul şi 

tovarăşul meu cel vechi”?

Invitaţie la lectură
   Pentru a-l cunoaşte mai bine pe Moş Ion Roată, poţi citi lectura Moş Ion Roată de Ion Creangă, lectură presărată cu momente pline de haz.

   Rezolvând rebusul, vei 
descoperi numele domni-
torului din povestirea stu-
diată.
     Adaugă în portofoliu foa-
ia cu rebusul rezolvat. 

1. pizmaş
2. dar
3. mojic
4. ţară

1.
2.
3.

4.

jurnal de cititor

presărată cu momente 
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     Dacă unul dintre 
interlocutori are probleme 
de sănătate (cu auzul, 
cu exprimarea verbală), 
celălalt trebuie să-şi 
adapteze mesajul pentru 
ca acesta să fi e înţeles.

File de istorie

  Moldova    moldovean

Bucureşti    
Argeş 

Cluj   
Timişoara 

Constanţa   
Muntenia 

Grupurile de sunete

actorii care pot perturba comunicarea

Ne amintim!

     Există cuvinte care conţin grupurile de sunete oa, ia, ea, ie, ua, uă, grupuri pronunţate în 
aceeaşi silabă.

Ne folosim cunoştinţele!
1.   Pronunţă clar cuvintele, apoi desparte-le în silabe: douăzeci, căprioara, ploaie, perdeaua, nouă.
2.  Transformă cuvintele după model, apoi subliniază grupurile de sunete întâlnite.

3.  Formulează enunţuri care să conţină cuvinte ce cuprind grupurile de sunete oa, ia, ea,ie, ua, uă.

Descoperim!
      Imaginează-ţi că cei doi copii stau de vorbă. Ce crezi că ar putea să le împiedice comunicarea?
     Transcrie doar variantele care precizează factorii ce pot împiedica (perturba) comunicarea acestora.

● dacă nu ar fi atenţi unul la celălalt
● dacă ar vorbi prea încet
● dacă ar vorbi în limbi diferite
● dacă ritmul vorbirii ar fi prea rapid
● dacă ar rosti incorect unele cuvinte
● dacă ar vorbi clar şi cu intonaţie adecvată
● dacă distanţa dintre ei ar fi prea mare
● dacă ar folosi cuvinte din domenii mai puţin cunoscute interlocutorului
● dacă în timp ce comunică s-ar auzi zgomote puternice
● dacă mesajul ar fi formulat corect
● dacă enunţurile ar fi prea lungi

Exersăm!
1.   Care este factorul din cauza căruia Moş Ion Roată nu 
înţelege ce se vorbeşte la Divanul ad-hoc?
2.  Ce s-ar fi  întâmplat dacă domnitorul Cuza nu ar fi  fost atent 
când Moş Ion Roată i-a povestit necazurile cu boierul?

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA

    Care crezi că sunt urmările 

atunci când nu eşti atent la 

profesorul care îţi comunică 

informaţii la ora de curs?

Ne folosim cunoştinţele!
1.   Povestiţi pe rând câte un fragment din textul Moş Ion Roată şi Vodă Cuza.
2.  Povesteşte în scris textul Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după planul simplu de idei, dezvoltând fi ecare 
idee principală în trei-patru enunţuri.
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Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit

Ne amintim!

     În vocabularul limbii române există cuvinte identice ca formă, dar diferite ca sens (înţeles).

Ne folosim cunoştinţele!

1.  Alcătuieşte enunţuri, folosind sensuri diferite ale cuvintelor 
subliniate în textul Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion Creangă.
2.  Precizează câte două sensuri ale următoarelor cuvinte: liliac, 
leu, nouă, bloc, cameră, mai, toc.

Eu ....... ajuns la timp, pentru că tu ....... anunţat schimbarea programului.
M-am gândit că ei .......... câştigat concursul, iar tu ....... afl at această veste.

Maria şi Ioana nu au căţel.
Maria şi Ioana n-au căţel.

Prietenii mei nu au biciclete.
Tu nu ai minge.
Nu am timp de pierdut.

Ei nu au mers la mare.
Ei n-au mers la mare.

Tu nu ai venit pe la mine.
Noi nu am interpretat rolurile.
Ele nu au participat la defi lare.

Exersăm!
1.  Completează enunţurile, folosind cuvintele n-am, n-ai sau n-au.

Pronunţăm şi scriem corect!
N-am gândit că boierul mă va batjocori.  
N-ai ştiut când este spectacolul de circ.
N-au sosit din călătorie.

2.  Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele n-ai şi nai.
3.  Transformă propoziţiile de mai jos, după modele. 

N-am atlas geografic.
Tu n-ai ghete noi.
Ei n-au creioane colorate.

● Ce observi în scrierea cuvintelor subliniate în enunţurile de mai sus?
● Rosteşte aceste cuvinte.
● La ce timp sunt verbele am gândit, ai ştiut, au sosit, am, ai, au?

    Cuvintele n-am, n-ai, n-au se scriu cu liniuţă de unire (cratimă) şi se rostesc într-o singură 
silabă când: 
    ● ajută la formarea timpului trecut al verbelor şi sunt însoţite de cuvântul nu, căruia îi lipseşte 
vocala u, înlocuită de cratimă.
    ● sunt forme ale verbului a avea la timpul prezent, însoţit de cuvântul nu, căruia îi lipseşte 
vocala u, înlocuită de cratimă.

Alcătuieşte enunţuri, folosind sensuri diferite ale cuvintelor 

Pronunţăm şi scriem corect!
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Planul dezvoltat de idei

Părţile unui text creativ

Descoperim!
     Moş Ion Roată şi Vodă Cuza

Ideea principală Completări ale ideii principale
1. Moş Ion Roată a luat 
parte la Divanul ad-hoc din 
Moldova.

● La această adunare au mai participat boieri, episcopi şi mitropolitul 
ţării.
● Moş Ion Roată era cinstit, sincer, cuviincios şi nu avea încredere în boieri.

2. Un boier s-a purtat 
răutăcios cu Moş Ion Roată.

● Acesta îi spune boierului să vorbească mai pe înţelesul ţăranilor.
● Moş Ion Roată atrage atenţia boierilor că, datorită muncii ţăranilor, ei duc 
un trai bun.
● Colonelul Alexandru Cuza a dat mâna cu Moş Ion Roată.

  ● Compară informaţiile care apar în ideile principale din prima coloană a tabelului, cu informaţiile din 
a doua coloană, referindu-te la numărul enunţurilor în care acestea sunt prezentate, ordinea aşezării 
informaţiilor şi detaliile prezentate.

Reţinem!
     Ideea secundară este o comunicare prin care se aduc completări cu detalii la ideea principală. 
Unei idei principale îi pot corespunde mai multe idei secundare.
       Planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale şi ideile secundare corespunzătoare acestora, 
prezentate în ordinea în care informaţiile apar în text.

Exersăm!
1.  Formulează ideile secundare corespunzătoare celorlalte cinci 
idei principale ale textului Moş Ion Roată şi Vodă Cuza.
2.  Alcătuieşte planul dezvoltat de idei al textului.

Ne amintim!
     Părţile unui text creativ sunt: 
▪ introducerea - sunt prezentate pe scurt locul, timpul şi unele personaje care participă la acţiune;
▪ cuprinsul - sunt prezentate faptele şi întâmplările în succesiunea lor;
▪ încheierea - este prezentată concluzia sau învăţătura desprinsă.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Realizează un text creativ în care timpul desfăşurării acţiunii este 
sfârşit de toamnă, iar locul întâmplărilor este în pădure.
2.  Lucrează în perechi, schimbând caietul cu al colegului de bancă 
şi corectându-vă unul altuia greşelile. Propune colegului tău sugestii 
şi idei pentru textul creat la exerciţiul anterior.

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU
     Transcrie pe o coală textul creativ realizat. Ilustrează-l!

     Transcrie pe o coală textul creativ realizat. Ilustrează-l!

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIUPORTOFOLIU

File de istorie
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 De îndată ce mama a ajuns acasă de la serviciu, Ştefan îi iese în întâmpinare şi îi spune plin 
de entuziasm:
 – Mâine şi poimâine nu mergem la şcoală. Avem două zile libere. Mâine este Sfântul Andrei, 
sărbătoare religioasă, iar poimâine este  1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Toată ţara sărbă-
toreşte.
 – Ce sărbătoreşte? întreabă mama în timp ce pregătea cina.
 – 1 Decembrie... Ziua Naţională...
 – Unirea Transilvaniei cu România! a adăugat Irina, sora mai mare a lui Ştefan, sigură pe ea, 
dorind să completeze răspunsul. 
 Chiar în acel moment se auzi uşa de la intrare. Copiii veseli şi-au întâmpinat tatăl. A urmat o 
cină liniştită în familie.
 – Am o surpriză pentru voi, spuse tatăl, oferindu-le copiilor o carte ce avea copertele colorate 
în culorile drapelului românesc.
 – E o carte cu povestiri istorice! a exclamat Irina. Hai, Ştefan, vino să o răsfoim împreună! 
Cred că e foarte interesantă.
 Cei doi fraţi s-au aşezat nerăbdători pe canapea şi au început să studieze cartea, fi lă cu fi lă, 
în timp ce Irina citea cu voce tare titlurile povestirilor. Din carte, chipurile domnitorilor români parcă 
îi priveau prieteneşte pe copiii curioşi.
 – 1 Decembrie 1918 - Marea Unire, citeşte apăsat Irina. Preocupaţi, amândoi priveau ilustraţiile!
 – Tată, povesteşte-ne despre Marea Unire! s-a rugat Ştefan.
 – Unirea Ţărilor Române a fost o dorinţă de demult a poporului român. Şi dorinţa aceasta s-a 
împlinit. În dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, români din toate colţurile ţării au mers la Alba Iulia, 
locul Adunării, pentru a împlini Marea Unire. Cum sala Adunării devenise neîncăpătoare, oamenii s-au 
adunat pe câmpie. Pe feţele tuturor se citea fericirea. Steagurile tricolore fl uturau deasupra mulţimii 
care striga „Vrem Unirea! Vrem România Mare!”. În timp ce aşteptau marea veste a Unirii, oamenii 
adunaţi acolo cântau înfl ăcăraţi „Deşteaptă-te, române!”, „Pe-al nostru steag e scris Unire” şi alte cân-
tece patriotice ce răsunau pe toată câmpia.
 – Şi cum au afl at toţi de Unire? întreabă curios Ştefan.
 – Vestea Marii Uniri s-a dat de la tribună, după ore în şir în care oamenii din prezidiu reuniţi 
la  Alba Iulia s-au sfătuit şi au hotărât că Transilvania se întoarce la patria mamă. Din acel moment 
au devenit o singură ţară: ROMÂNIA MARE. În zilele noastre, la Alba Iulia, se întâlnesc oameni şi 
ofi cialităţi pentu a comemora acest eveniment important. Festivitatea din această zi este marcată 

La Alba Iulia
RECAPITULARE
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prin defi lări. Începând cu anul 1990, data de 1 Decembrie a fost stabilită ca Ziua Naţională a României.
 – Ce frumos cred că este să te afl i la Alba Iulia în această perioadă! a spus visătoare Irina.
 – Mâine veţi fi  şi voi prezenţi acolo, însoţiţi de mama.
 – Ura! Ura! Dar tu nu vii cu noi?
 – Nu, eu sunt de gardă la spital. Dar îmi veţi povesti voi cum a fost acolo.
 În timp ce mama pregătea bagajul, copiii au adormit cu gândul la festivitatea de mâine.
 Noaptea a trecut, iar dimineaţa copiii s-au trezit nerăbdători.
 Călătoria cu automobilul a durat câteva ore. În acest timp copiii îşi imaginau cum ar fi  fost să 
fi e prezenţi şi ei la Marea Unire.
 – Voi parca aici! întrerupe mama gândurile copiilor duse în timp, demult, pe vremea Unirii.
 Se alăturară şi ei mulţimii care aştepta nerăbdătoare începerea paradei militare.
 Copii mari şi mici ţopăiau fericiţi şi executau paşi de marş asemeni soldaţilor.
 Muzica de fanfară se auzea din depărtare. Parada militară se apropia. Curioşi, copiii au înce-
tat din ţopăială. Acum aşteptau cu sufl etul la gură ca trupele care defi lau să le treacă prin faţă.
 Militarii mărşăluiau în ritm de fanfară, aşezaţi în rânduri grupate în plutoane. Sincronizarea 
lor era perfectă. Uniformele de paradă pe care militarii le purtau erau parcă special croite pentru 
trupurile lor. Fiecare pluton avea un fel de uniformă. Astfel puteai să-ţi dai seama din ce trupă face 
parte fi ecare pluton: din aviaţie, din marină, din poliţie, din jandarmerie, din trupa vânătorilor de mun-
te sau din trupa pompierilor.
 Pe măsură ce plutoanele înaintau, conduse de câte un comandant urmat de militari mândri 
cu drapelul ţării strâns la piept, emoţia sărbătorii a cuprins toată mulţimea adunată la defi lare.
 Copiii salutau milităreşte, pătrunşi de importanţa momentului.
 Rânduri, rânduri, plutoanele au trecut prin faţa mulţimii. Festivitatea se afl a la fi nal.
 – Vom merge la Muzeul Naţional al Unirii, zise mama. Acolo, printre alte documente importan-
te, se afl ă nişte registre mari în care sunt scrise numele ţăranilor desemnaţi să ia parte la Adunarea 
solemnă din 1918, când a fost înfăptuită Unirea Transilvaniei cu România.
 La muzeu, cei trei au fost captivaţi şi de colecţia de etnografi e şi artă populară: port, ţesături, 
ceramică, icoane pe lemn şi sticlă.
 Seara, târziu, au ajuns acasă.
 – Ei, cum a fost la defi larea de Ziua Naţională a României? i-a întrebat tatăl.
 – Impresionant! Mie mi-a plăcut cel mai mult plutonul de pompieri, a spus entuziasmată Irina.
 – Iar ţie Ştefan ce ţi-a plăcut cel mai mult?
 – Mi-au plăcut trupele marinei militare. Cred că mă voi face marinar. Şi sunt bucuros şi mân-
dru că am fost şi eu la Alba Iulia.

Vocabular
tribună: construcție de unde spectatorii pot asista la 
desfășurarea unei festivități, parade
prezidiu: totalitatea persoanelor alese pentru 
conducerea unor adunări, ședințe etc.
ofi cialităţi: autoritățile dintr-o țară, dintr-un oraș
comemorare: sărbătorire în amintirea unei persoane 
sau a unui eveniment important
a defi la: a merge în pas cadențat în coloană (de marș)  
cu ocazia unei parade, a unei serbări

paradă: festivitate militară la care defi lează trupele
pluton: subunitate militară mai mică, alcătuită din trei 
sau patru grupe
sincronizare: a face ca două sau mai multe acțiuni, 
fapte sau evenimente să se petreacă în același timp
etnografi e: ştiință care se ocupă cu originea, modul 
de viață, cultura și obiceiurile popoarelor
ceramică: obiecte produse prin modelarea şi arderea 
argilei

File de istorie
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RECAPITULARE - PROIECT - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   
    Fiecare elev are pe bancă fi şa 
cu textul La Alba Iulia.

   Caută informaţii în text şi 
subliniază-le astfel:
● cu albastru - povestirea tatălui 
despre Marea Unire;
● cu galben -  prezentarea para-
dei militare;
● cu roşu - ce au văzut copiii 
la Muzeul Naţional al Unirii din 
Alba Iulia.

   Scrie propoziţii interogative 
şi enunţiative exclamative refe-
ritoare la conţinutul textului        
La Alba Iulia, în care să introduci 
cuvintele n-am, n-ai, n-au.

    Alcătuieşte planul simplu de 
idei al textului La Alba Iulia. 
Compară planul tău cu cel al 
colegului şi îmbunătăţeşte-ţi-l 
dacă este necesar.

   Povesteşte textul La Alba Iulia, 
după planul simplu de idei.
 
     Citiţi în lanţ lectura Ocaua lui 
Cuza de Dumitru Almaş.
   Alcătuiţi, în echipe de câte 
patru elevi, planul dezvoltat de 
idei al textului. Citiţi planurile în 
clasă şi desemnaţi-l pe cel mai 
reuşit.

    
     Priveşte imaginea şi scrie o 
propoziţie pe baza acesteia. 
  Trece verbul din propoziţie 
la celelalte timpuri şi scrie 
propoziţiile obţinute. Precizează 
persoana, numărul şi timpul 
acestor verbe.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
                     de Mihai Eminescu

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Țara mea de glorii, țara mea de dor?
Brațele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ți mare, mare viitor!
...................................................
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
....................................................
Fiii tăi trăiască numai în frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori,
Viața în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, sufl et românesc,
Vis de vitejie, fală și mândrie,
Dulce Românie, asta ți-o doresc!

● Citeşte poezia cu intonaţia co-
respunzătoare.
● Identifi că în poezie cuvintele 
care conţin grupurile oa şi ia, 
apoi desparte-le în silabe.
● Alcătuieşte enunţuri în care 
cuvintele evidenţiate să aibă alt 
sens decât cel din poezie.

    
       Un reporter a purtat un dialog 
cu unul dintre colegii tăi. Inter-
pretaţi pe roluri acest dialog.

 ● Imaginează-ţi că eşti pre-
zentatorul ştirilor şi trebuie să 
povesteşti telespectatorilor dia-
logul de mai sus. 
   Scrie povestirea pe o coală.
     Prezintă această povestire sub 
forma unei ştiri de televiziune, în 
faţa colegilor.

      Enumeră ce factori ar putea 
să împiedice comunicarea 
dintre reporter şi colegul tău, 
dacă interviul ar avea loc în 
mulţimea adunată în Piaţa din 
Alba Iulia, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Naţionale.

     Caută informaţii în manualul 
de istorie şi în alte surse, despre 
sărbătoarea de la 1 Decembrie.
    Realizaţi în echipe de câte 
patru elevi un text creativ, 
folosind informaţiile găsite.

    Confecţionează un tricolor. 
Scrie câte un citat asemănător 
celui de mai jos pe fiecare dintre 
culorile acestuia.
    „Unde-i unul, nu-i putere
   ............................................
      Unde-s doi, puterea creşte”
                          (Vasile Alecsandri)

     Explică folosirea ghilimelelor 
şi a punctelor de suspensie în 
citatul de mai sus.

   Caută informaţii în text şi 
subliniază-le astfel:

     „– Ce sărbătorim la 1 Decembrie?
   – Sărbătorim Ziua Naţională a 
României.
     – Ce vis al românilor s-a împlinit 
la 1 Decembrie 1918?
  – Visul împlinit a fost Unirea 
Transilvaniei cu România.
  – Cum te simţi, sărbătorind 
această zi?
     – Mă simt emoţionat şi bucuros.”

   Scrie propoziţii interogative 

    Alcătuieşte planul simplu de 

   Povesteşte textul 

     Citiţi în lanţ lectura

Fiecare elev are pe bancă fi şa 
    
     Priveşte imaginea şi scrie o 

    Alcătuieşte planul simplu de 

    Confecţionează un tricolor. 

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,      Caută informaţii în manualul 
de istorie şi în alte surse, despre 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce RomânieCe-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
      Enumeră ce factori ar putea 

     Priveşte imaginea şi scrie o 
    
       Un reporter a purtat un dialog 

reuşit.

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   Exprimă-ţi părerea despre 

înţelesul proverbului „În uni-

re stă puterea”.

ÎNDEMN
   De Ziua Națională a țării, îmbracă-te în costumul po-pular românesc!

● cu galben -  prezentarea para-

● cu roşu - ce au văzut copiii 
la Muzeul Naţional al Unirii din 

   Scrie propoziţii interogative 
şi enunţiative exclamative refe-
ritoare la conţinutul textului        

în care să introduci 

 ● Imaginează-ţi că eşti pre-
zentatorul ştirilor şi trebuie să 
povesteşti telespectatorilor dia-
logul de mai sus. 
   Scrie povestirea pe o coală.
     Prezintă această povestire sub 

  – Visul împlinit a fost Unirea 
Transilvaniei cu România.
  – Cum te simţi, sărbătorind 
această zi?
     – Mă simt emoţionat şi bucuros.”
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  Odată, pe când Ştefan cel Mare domnea cu dreptate şi înţelepciune peste ţinuturile                      
Moldovei, a fost o luptă mare între plăieşii lui şi oastea turcească. În acea vară, satele Moldovei au 
fost prădate, câmpiile au fost arse şi mulţi moldoveni au căzut în luptă, fi ind depăşiţi de numărul prea 
mare al duşmanilor.
 Voievodul Ştefan, cu mare durere în sufl et, a fugit din calea oastei turceşti, ca să nu fi e prins 
de duşmani, şi a colindat o vreme singur prin Munţii Vrancei. Pe atunci, în Vrancea nu erau sate multe 
ca acum. Oamenii din  acele locuri erau ciobani şi îşi păşteau turmele de oi prin poienile munţilor.
 Călărind aşa prin codrii cei bătrâni, Voievodul Ştefan ajunse pe Valea Putnei. Merse o vreme 
şi spre asfi nţit dădu de o casă între nişte brazi. Descălecă de pe cal şi se apropie de prispa căsuţei, 
unde o bătrână torcea liniştită dintr-un fuior de lână. Bătrânica îl măsură pe viteaz din priviri, dar 
nu-l recunoscu pe domnul Moldovei. Văzându-l obosit şi prăfuit de atâta mers, îl pofti în casă să se 
spele şi să se ospăteze.  
 Bătrâna aranjă masa şi îi oferi străinului mămăliguţă caldă cu brânză de oi, apoi se du-
se în curte şi dădu calului ovăz şi apă. Când se întoarse în casă, îl găsi pe bărbat adormit.                                       
Tudora Vrâncioaia, aşa se numea femeia, îl privi curioasă şi atentă. Văzu că pe sub mantia cenuşie, 
voinicul purta haine scumpe, cusute cu broderii de aur şi argint.
 Se gândi atunci că străinul nu putea fi  altul decât Ştefan Vodă, domnitorul Moldovei, des-
pre care auzise că fusese învins la Războieni de Mahomed Cuceritorul şi că se retrăsese singur 
în munţi, după ce îi fusese risipită oastea. Bătrâna, văzând că are drept oaspete chiar pe domnul   
Moldovei, nu mai stătu pe gânduri şi alergă într-un sufl et la stână să îi anunţe pe feciorii ei.
 Tudora Vrâncioaia avea şapte fi i vânjoşi şi înalţi ca brazii, toţi oieri ce-şi purtau turmele pe pa-
jiştile înverzite ale munţilor.  La stână, ea le-a povestit feciorilor cele întâmplate, sperând ca aceştia să 
îi adune pe toţi voinicii din împrejurimi şi toţi să lupte alături de domnitorul Ştefan împotriva turcilor. 
 Flăcăii au înţeles că pot fi  de ajutor domnului Ştefan. Se răspândiră în şapte părţi ale Vrancei 
şi urcară pe munţi, îşi luară buciumele şi sufl ară spre toate zările.
 În curând, le răspunseră buciumele de pe alte piscuri, semn că toţi voinicii de pe munţii cei 
împăduriţi auziseră chemarea la luptă şi coborau în cete dese spre casa Tudorei Vrâncioaia, pentru 
a-l întâlni pe măritul Ştefan cel Mare.
 Când se trezi Ştefan Vodă a doua zi, îi povesti mătuşii Tudora cum năvăliseră turcii în ţară, 
câtă frunză şi iarbă, cum se luptase alături de moldovenii lui trei zile şi trei nopţi, dar turcii îi risipiseră 

Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia
EVALUARE
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oastea. Bătrâna îl încurajă văzându-l aşa întristat şi îi arătă Măriei Sale pe cei şapte feciori ai ei, care 
veniseră cu cete mari de voinici strânşi de prin munţi.
 Ştefan cel Mare a rămas uimit când a văzut cetele de voinici înarmaţi. Atunci, Vrâncioaia îi grăi:
 – Iată, Doamne, ţi-i dau pe cei şapte feciori ai mei, să porneşti cu ei la luptă aprigă şi să-i 
izgoneşti pe duşmani. Ei ţi-au strâns oaste mare de viteji, dornici să ţi se alăture în bătălie. Să fi i cu 
inima vitează, Măria Ta, şi să te întorci biruitor!
 Ştefan, îmbărbătat de cuvintele Vrâncioaiei, privi cu mândrie la voinicii dornici să îşi apere 
ţara. Îi mulţumeşte din sufl et mătuşii Tudora:
 – Să trăieşti, mătuşă Vrâncioaia, să-ţi dea Dumnezeu sănătate pentru tot ajutorul şi pentru 
toată dragostea de ţară ce mi-ai arătat!
 Apoi Ştefan chemă cetele de vrânceni şi plecară cu toţii, să ajungă din urmă armata turcă.
 Pe când mătuşa Tudora urca la stână, să păzească oile în locul fi ilor ei, Ştefan îşi adună o 
nouă oaste. Cu ea plecă în întâmpinarea sultanului Mahomed şi a armatei sale şi ajunse la Dunăre.
 Toţi oştenii se luptară voiniceşte. În fruntea lor, Ştefan biruia duşmanii, iar fl ăcăii  Vrâncioaiei 
luptau lângă el, apărându-l ca nişte lei.
 Ştefan îi învinse astfel pe turci, alungându-i din ţară.
 Apoi, de fericire, dădu ospăţ mare, unde a chemat pe toţi oştenii săi să petreacă şi să se    
veselească. Veniră şi cei şapte fi i ai Vrâncioaiei. Ştefan le zise:
 – Flăcăii mei, v-aţi purtat voiniceşte în luptă. Iată, pentru ajutorul şi vitejia de care aţi dat       
dovadă, vă voi dărui cei şapte munţi ai Vrancei. Ai voştri să fi e în veci, să-i stăpâniţi şi să-i gospodă-
riţi sănătoşi. Întorceţi-vă înapoi în codri şi transmiteţi-i multă sănătate Vrâncioaiei din partea voievo-
dului Ştefan, care-a găsit la ea ajutor şi sprijin în vremuri grele. 
 Voinicii mulţumiră lui Vodă şi se întoarseră acasă, îşi aleseră fi ecare câte un munte şi se aşe-
zară la poalele lui. Acolo s-au întemeiat mai apoi satele: Păuleşti, Bârsăneşti, Negrileşti, Spulber, 
Bodeşti, Nistoreşti şi Spineşti, purtând numele celor şapte fraţi.

Vocabular
plăieş: locuitor de la graniță ce păzea frontiera țării în 
părțile de munte
voievod: titlu purtat de conducătorii Țării Românești, 
Transilvaniei și Moldovei 
a toarce: a trage fi re dintr-un fuior și a le răsuci cu mâ-
na și cu ajutorul fusului, pentru a obține fi re care pot fi  
țesute
fuior: mănunchi de cânepă, de in, de lână, gata de tors

1.  Răspunde la întrebări.
    ● Care sunt personajele întâlnite în text?
    ● Cum îi răsplăteşte Vodă pe cei şapte feciori?
    ● Care este motivul pentru care Vrâncioaia îl ajută pe Voievodul Ştefan?

2.  Transformă în povestire fragmentul marcat din textul Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia.

3. Formulează ideile principale ale primelor trei fragmente din text.

4. Formulează câte două idei secundare pentru fi ecare din cele trei idei principale.

      Legendele sunt texte 
literare care conţin elemen-
te fantastice sau miraculoase, 
prin care se explică originea unui 
lucru, a unei fi inţe, a unui fenomen 
etc., se explică evenimente istorice, se prezintă fap-
tele unui erou legendar sau credinţele religioase. 
     Legendele pot fi  în proză sau în versuri.

Medalion literar
sunt texte 

literare care conţin elemen-
te fantastice sau miraculoase, 
prin care se explică originea unui 
lucru, a unei fi inţe, a unui fenomen 

 – Flăcăii mei, v-aţi purtat voiniceşte în luptă. Iată, pentru ajutorul şi vitejia de care aţi dat       

dului Ştefan, care-a găsit la ea ajutor şi sprijin în vremuri grele. 

     Citeşte Medalionul literar după ce ai rezolvat şi 
ai verifi cat testul.
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File de istorie

S B FB
1. un răspuns două răspunsuri trei răspunsuri
2.    Îndeplineşte următorii descriptori 

cu patru - cinci omisiuni:
- exprimarea corectă din punct de 
vedere ortografi c, gramatical, al 
punctuaţiei;
- prezenţa elementelor specifice 
povestirii (verbele la persoana
a III-a, lipsa liniei de dialog, pre-
zenţa unor cuvinte de legătură);
- toate informaţiile din dialog se 
regăsesc în povestire.

   Îndeplineşte următorii descriptori 
cu două - trei omisiuni:
- exprimarea corectă din punct de 
vedere ortografi c, gramatical, al 
punctuaţiei;
- prezenţa elementelor specifice 
povestirii (verbele la persoana
a III-a, lipsa liniei de dialog, pre-
zenţa unor cuvinte de legătură);
- toate informaţiile din dialog se 
regăsesc în povestire.

   Îndeplineşte următorii descriptori 
cu o omisiune sau fără omisiuni:
- exprimarea corectă din punct de 
vedere ortografi c,  gramatical, al 
punctuaţiei;
- prezenţa elementelor specifice 
povestirii (verbele la persoana
a III-a, lipsa liniei de dialog, pre-
zenţa unor cuvinte de legătură);
- toate informaţiile din dialog se 
regăsesc în povestire.

3. o idee principală formulată două idei principale formulate trei idei principale formulate
4. două - trei idei secundare

formulate
patru idei secundare formulate cinci - şase idei secundare 

 formulate
5. un verb analizat două verbe analizate trei verbe analizate
6. un enunţ două enunţuri trei enunţuri
7. un enunţ două enunţuri trei enunţuri

5. Precizează numărul, persoana şi timpul verbelor subliniate în text.

6. Alcătuieşte enunţurile în care cuvintele marcate cu roşu în text, vară, mare, fruntea, să aibă sensuri 
diferite faţă de cele din text.

7. Formulează trei enunţuri în care să foloseşti cuvintele n-am, n-ai, n-au.

● Realizează câte un cvintet (poezie din cinci versuri) pentru trei personalităţi istorice, despre care ai 
studiat la orele de istorie. Una dintre aceste personalităţi să fie Ştefan cel Mare.

   Realizează un proiect cu titlul „File de istorie” în care să rezolvi cerinţele de mai jos.

Autoevaluare Interevaluare
(evaluarea unui coleg)

Evaluare
(cadrul didactic)

S ●
B ● ●

FB ● ● ●

- primul vers: numele personalităţii istorice;
- al doilea vers: două cuvinte care exprimă însuşiri (adjective);
- al treilea vers: trei cuvinte care exprimă acţiuni şi se termină în ând (verbe); 
- al patrulea vers: o propoziţie din patru cuvinte care să exprime sentimentele tale;
- al cincilea vers: un cuvânt care să exprime esenţa primului vers.

● Ilustrează conţinutul cvintetelor prin desene.

Cv
in

te
tu

l

● Imaginează-ţi o întâmplare petrecută alături de una dintre aceste personalităţi şi redactează un text 
creativ în care să foloseşti: ghilimele, cel puţin cinci verbe la timpul trecut, trei verbe la timpul viitor şi 
două cuvinte cu aceeaşi formă, dar sens diferit.

ROADELE CUNOASTERII,
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UNITATEA 4

                  

                  • Povestirea scrisă a unui text de mică întindere 
               după planul dezvoltat de idei
            • Substantivul. Felul substantivelor
          • Pronunţarea şi scrierea unor forme ale verbelor
        • Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. Asocierea elementelor
       textului cu experienţele proprii
     • Numărul substantivului
    • Genul substantivului
   • Textul funcţional. Invitaţia
   • Textul creativ după un plan de idei
   • Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
   • Poziţia adjectivului faţă de substantiv
    • Scrierea corectă a cuvintelor sar/ s-ar
     • Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. Extragerea unor elemente 
      semnifi cative din text pentru a susţine o opinie
      • Personajul literar
       • Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui plan simplu
         • Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe baza unui plan simplu
           • Planul simplu de oraş şi harta
              • Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar şi extraşcolar
                 • Scrierea corectă a cuvintelor numai/ nu mai
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după Lyman rank Baum

 Moș Crăciun trăiește în Valea Fericirii, unde se înalță marele castel în care sunt fabricate 
jucăriile. Ajutoarele sale, elfi  și zâne sunt ocupate până peste cap de la un sfârșit de an la altul.
 Locul se numește Valea Fericirii pentru că acolo este numai veselie. În acest loc, pârâul râde, 
vântul fl uieră voios, razele soarelui dansează, fl orile sălbatice zâmbesc.
 Alături se ridică muntele unde se afl ă grotele spiritelor.
 Spiritele din grotele muntelui nu-l plac pe Moș Crăciun, pentru că îi face fericiți pe copii.
 Sunt cinci grote ale spiritelor. O potecă largă duce la prima grotă. În ea trăiește                                            
Spiritul Egoismului. În spatele acesteia se afl ă grota Spiritului Invidiei. Grota Spiritului Urii este 
următoarea, iar din aceasta se ajunge în grota Spiritului Răutății. Din cele patru grote se desprinde 
câte un tunel îngust care duce la a cincea grotă ocupată de Spiritul Căinței, singurul personaj plăcut. 
 Spiritele grotelor doreau să-i încurce planurile lui Moș Crăciun.
 – Mă simt singur, a spus Spiritul Egoismului. Moș Crăciun oferă cadouri copiilor, încât ei devin 
fericiți și generoși prin exemplul lui și se țin departe de grota mea.
 – Și eu am același necaz, s-a alăturat Spiritul Invidiei. Nu-i pot face pe cei mici să devină 
invidioși.
 – E rău și pentru mine, a declarat Spiritul Urii. Dacă niciun copil nu trece prin grota Egoismului 
și prin cea a Invidiei, niciunul nu poate ajunge nici la grota mea.
 – Sau la a mea, a adăugat Spiritul Răutății. Totul din cauza lui Moș Crăciun!
 – E clar că dacă cei mici nu vizitează grotele voastre, nu au cum să o viziteze nici pe a mea. 
a zis Spiritul Căinței. 
 Moș Crăciun lucra tot anul în castelul său din Valea Fericirii, pregătind cadourile pe care le 
împărțea în Ajunul Crăciunului. La început, s-au decis să-l ademenească în grotele lor, să-l închidă.
 A doua zi, vine la Moș Crăciun Spiritul Egoismului:
 – De ce nu păstrezi pentru tine aceste jucării minunate? Copiii le distrug.
 – Greșit! Băieții și fetele păstrează darurile mele.
 Spiritul Egoismului s-a întors la ceilalți și le-a zis că Moș Crăciun nu este egoist deloc.
 În ziua următoare, Spiritul Invidiei l-a vizitat pe Moș Crăciun: 
 – Magazinele vând jucăriile pentru bani, în vreme ce tu nu obții nimic.
 – Eu ofer daruri din dragoste, doar o dată pe an. Mi-ar fi  rușine să accept bani pentru ele. Îmi 
plac magazinele de jucării pentru că oferă bucurie copiilor în restul anului.
 Spiritul Urii a intrat în atelier și a spus: 

Moş Crăciun a fost răpit

Magia iernii

a zis Spiritul Căinței. a zis Spiritul Căinței. 
 Moș Crăciun lucra tot anul în castelul său din Valea Fericirii, pregătind cadourile pe care le  Moș Crăciun lucra tot anul în castelul său din Valea Fericirii, pregătind cadourile pe care le 

 Alături se ridică muntele unde se afl ă  Alături se ridică muntele unde se afl ă 
 Spiritele din grotele muntelui nu-l plac pe Moș Crăciun, pentru că îi face fericiți pe copii. Spiritele din grotele muntelui nu-l plac pe Moș Crăciun, pentru că îi face fericiți pe copii.

câte un tunel îngust care duce la a cincea grotă ocupată de Spiritul câte un tunel îngust care duce la a cincea grotă ocupată de Spiritul 
 Spiritele grotelor doreau să-i încurce planurile lui Moș Crăciun. Spiritele grotelor doreau să-i încurce planurile lui Moș Crăciun.
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 Moș Crăciun trăiește în Valea Fericirii, unde se înalță marele castel în care sunt fabricate  Moș Crăciun trăiește în Valea Fericirii, unde se înalță marele castel în care sunt fabricate 
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 – Sunt mulți care nu cred în Moș Crăciun, iar pe aceștia ești forțat să îi urăști amarnic.
 – Nu îi urăsc. Acești oameni nu îmi fac rău mie, ci îi fac nefericiți pe copii. I-aș ajuta oricând, 
nu i-aş răni niciodată.
 Spiritele nu puteau să îl ispitească pe Moș Crăciun și s-au hotărât să-l răpească în Ajunul 
Crăciunului.
 Moș Crăciun a plecat împreună cu elfi i Nuter, Peter, Kilter și Wisk în sania ticsită de saci 
uriași cu jucării, trasă de renii săi. Aceasta era ziua din an în care era cel mai fericit, ziua în care le 
oferea cu dragoste copiilor comorile atelierului său.
 Deodată, o frânghie l-a cuprins pe Moș Crăciun. A fost smuls din sanie și, până ca elfi i să-și 
dea seama de ceea ce se întâmplă, s-a făcut nevăzut. Moș Crăciun a înțeles că Spiritele l-au răpit. 
 „Ha, ha! Ce vor plânge, ce vor bombăni copiii când vor descoperi că nu sunt jucării sub brazii 
de Crăciun! Și cum se vor îngrămădi în grotele noastre, ale Egoismului, Invidiei, Urii și Răutății!”.
 Elfi i au împărțit în noaptea magică jucării tuturor copiilor. Doar îl ajutaseră de atâtea ori pe Moș!
 În vremea aceasta Moș Crăciun era păzit pe rând de spiritele care îl răpiseră. Când a venit 
rândul Spiritului Căinței, Moș Crăciun l-a întrebat dacă nu regretă că a participat la răpirea lui. 
 – O, desigur! a răspuns spiritul. Ca să îți demonstrez că regret sincer o să te las să evadezi. 
 Apoi l-a condus printr-un tunel lung, până când au ajuns amândoi în Grota Căinței.
 – Iartă-mă! s-a rugat Spiritul Căinței. Nu sunt un spirit rău.
 – Nu sunt supărat, i-a spus spiritului. Așa că, bună dimineața și Crăciun fericit!
 Cu aceste cuvinte a ieșit bucuros din grotă, îndreptându-se spre casa sa din Valea Fericirii.
 Înspre munte se afl a o mulţime alcătuită din cele mai ciudate creaturi imaginate. Erau nu-
meroși elfi , gnomi și zâne. Aceştia erau conduşi de Wisk, Peter, Nuter și Kilter, care doreau să îl 
salveze pe Moș Crăciun din captivitate.
 Când l-au văzut pe Moș Crăciun, s-au bucurat că s-a întors, iar el le-a mulțumit pentru ajutorul lor.
 Spiritele s-au întristat când au descoperit că a eşuat răpirea lui Moș Crăciun. Și nimeni din jur 
nu părea să fi e egoist, invidios sau plin de ură. Constatând că preferatul copiilor avea atât de mulți 
prieteni adevărați, spiritele grotelor nu au mai încercat niciodată să îl încurce pe Moș Crăciun.

Vocabular

prieteni adevărați, spiritele grotelor nu au mai încercat niciodată să îl încurce pe Moș Crăciun.

elf: fi ință supranaturală imaginată ca un pitic
grotă: peşteră, cavernă
căinţă: regret, remuşcare
egoism: preocupare pentru interesele personale
spirit: fi inţă supranaturală
ticsit: plin până la refuz, înghesuit peste măsură
gnom: mic personaj din povești, slut și deformat, 
care ar locui în interiorul pământului, păzind co-
mori ascunse

Medalion literar
       Lyman Frank Baum
(1856-1919) a fost scriitor american 
de cărți pentru copii, celebru în spe-
cial pentru cartea Vrăjitorul din Oz 
(1900) și alte treisprezece cărți ba-
zate pe aceasta, cu acțiunea tot pe 
Tărâmul din Oz.           
    A scris nouă cărți fantastice, una dintre ele fi ind          
Viaţa și aventurile lui Moș Crăciun, 82 de povestiri scur-
te, circa 200 de poeme și alte lucrări.

 Moș Crăciun a plecat împreună cu elfi i Nuter, Peter, Kilter și Wisk în sania 

 Cu aceste cuvinte a ieșit bucuros din grotă, îndreptându-se spre casa sa din Valea Fericirii.
 Înspre munte se afl a o mulţime alcătuită din cele mai ciudate creaturi imaginate. Erau nu-

 Când l-au văzut pe Moș Crăciun, s-au bucurat că s-a întors, iar el le-a mulțumit pentru ajutorul lor.
 Spiritele s-au întristat când au descoperit că a eşuat răpirea lui Moș Crăciun. Și nimeni din jur 

de Crăciun! Și cum se vor îngrămădi în grotele noastre, ale Egoismului, Invidiei, Urii și Răutății!”.
 Elfi i au împărțit în noaptea magică jucării tuturor copiilor. Doar îl ajutaseră de atâtea ori pe Moș!
 În vremea aceasta Moș Crăciun era păzit pe rând de spiritele care îl răpiseră. Când a venit 

oferea cu dragoste copiilor comorile atelierului său.
 Deodată, o frânghie l-a cuprins pe Moș Crăciun. A fost smuls din sanie și, până ca elfi i să-și 

Înţelegem textul!

1.   Enumeră personajele în ordinea în care apar în text.
2.  Precizează două motive pentru care spiritele doreau să-l răpească pe Moş Crăciun.
3.  Cine l-a ajutat pe Moş Crăciun să evadeze?
4.  De ce s-au întristat spiritele?
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Magia iernii

Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după planul dezvoltat de idei

Descoperim!
1.  Citeşte primele două fragmente ale textului Moş Crăciun a fost răpit după Lyman Frank Baum.
2.  Ideile principale şi secundare ale primelor două fragmente pot fi :

3.  Povesteşte oral cele două fragmente, după ideile prezentate mai sus.
4.  Povestirea scrisă a celor două fragmente poate fi :

● În castelul lui Moş Crăciun se fabrică jucării.
● Moş Crăciun este ajutat de elfi şi zâne.
● În Valea Fericirii tot timpul este veselie.

● Spiritelor nu le place de  Moş Crăciun, pentru că acesta îi face fericiţi pe copii.
● Grotele celor cinci spirite sunt aşezate una după alta, cu tunele între ele.
● În a cincea grotă locuieşte Spiritul Căinţei.

● În povestirea celor două fragmente sunt prezentate toate detaliile existente în ideile secundare?

    În povestire nu se 
foloseşte dialogul.

    În povestire se 
redau detaliile sem-
nificative din text, 
renunţându-se la 
amănuntele nesem-
nificative.

1. Moş Crăciun trăieşte în Valea Fericirii.

2. În muntele de lângă Valea Fericirii locuiesc spiritele.

    Moş Crăciun trăieşte în castelul lui din Valea Fericirii. Aici, ajutat de elfi  şi zâne, fabrică jucării tot 
timpul anului.
     În Valea Fericirii este tot timpul veselie pentru că râul râde, vântul fl uieră voios, soarele dansează 
şi fl orile zâmbesc.    
    În muntele de lângă Valea Fericirii locuiesc cinci spirite: Spiritul Egoismului, Spiritul Urii, Spiritul 
Răutăţii, Spiritul Căinţei şi Spiritul Invidiei.
    Spiritele nu îl plac pe Moş Crăciun, pentru că acesta îi face întotdeauna fericiţi pe copii. 
    Cele cinci spirite locuiesc în grote aşezate una după cealaltă, cu tunele între ele. În ultima grotă 
locuieşte Spiritul Căinţei, care este un personaj mai plăcut.

Reţinem!
  Povestirea scrisă după un plan de idei se realizează astfel:

Exersăm!
1.  Împărţiţi în echipe, formulaţi ideile principale şi ideile secundare ale 
câte unui fragment din textul Moş Crăciun a fost răpit. Povestiţi fragmentul 
pe baza acestor idei.
2.  Citiţi povestirile fragmentelor în ordinea desfăşurării întâmplărilor din text.
3.  Povesteşte, în scris, pe baza planului dezvoltat de idei, textul                                                
Moş Crăciun a fost răpit. 

▪ citim textul;
▪ delimităm textul în fragmente;
▪ formulăm planul dezvoltat de idei;

▪ povestim oral, îmbogăţind planul de 
idei cu detalii din text;
▪ redactăm povestirea.



LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 65

Substantivul. Felul substantivelor

Pronunţăm şi scriem corect!

Noi nu avem multe jucării.   
El nu are teamă de întuneric. 
– Nu aveţi grijă, mă voi ocupa eu!
Am aflat că el nu are schiuri. 

 – Moş Crăciun nu are răutate. Nu-i aşa că  nici voi nu aveţi?
 – Nu avem! răspunseră în cor copiii.

     ● Compară propoziţiile din prima coloană cu cele din a doua coloană, urmărind cuvintele subliniate.

     ● Rosteşte cuvintele subliniate.

      Cuvintele n-are, n-avem, n-aveţi se scriu cu cratimă, când verbul a avea este însoţit de cuvântul 
nu, iar vocala u din cuvântul nu este înlocuită de cratimă.     

Exersăm!
1.  Alcătuieşte trei enunţuri în care să introduci cuvintele n-are, n-avem, n-aveţi.
2.  Înlocuieşte cuvintele subliniate cu n-are, n-avem, n-aveţi.

Noi n-avem multe jucării.
El n-are teamă de întuneric.
– N-aveţi grijă, mă voi ocupa eu!
Am afl at că el n-are schiuri.

Ne amintim!
     Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fi inţe (copil, pisică etc.), lucruri (penar, 
coş etc.), fenomene (ploaia, topirea etc.), însuşiri (frumuseţea, bunătatea etc.), acţiuni (mersul, 
scrisul etc.), relaţii (prietenia, colaborarea etc.), emoţii (bucuria, furia etc.) etc.
    Substantivul este de două feluri:
         ▪ substantivul comun - denumeşte fi inţe, lucruri, fenomene etc. de acelaşi fel;
        ▪ substantivul propriu - denumeşte o anumită fi inţă, un anumit lucru, un anumit fenomen 
etc., spre a-l deosebi de altele de acelaşi fel.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Selectează toate substantivele din primul fragment al textului şi 
precizează felul acestora.
2.  Găseşte în text şi alte substantive proprii.
3.  Alcătuieşte câte trei enunţuri cu substantive comune şi 
substantive proprii, selectate din al cincilea fragment al textului.

   Substantivele comune se 
scriu cu literă iniţială mică 
dacă acestea nu se află la 
începutul enunţului.   
   Substantivele proprii se 
scriu întotdeauna cu literă 
iniţială mare.

Înţelegerea în profunzime a mesajului textului
Asocierea elementelor textului cu experienţele proprii

1.  Selectează cuvintele şi grupurile de cuvinte care denumesc elementele reale şi elementele imaginare 
întâlnite în textul Moş Crăciun a fost răpit, apoi transcrie-le într-un organizator grafi c asemănător celui 
de mai jos.

elementele reale elementele imaginare

elfi , zâne, copiii primesc daruri de Crăciun, pârâul râde, fl orile zâmbesc, băieţii 
şi fetele păstrează darurile, cele cinci spirite, magazinele de jucării oferă bucurie 

copiilor, vântul fl uieră, gnomi, răpirea lui Moş Crăciun, munte, castel.

Înţelegerea în profunzime a mesajului textuluiÎnţelegerea în profunzime a mesajului textului
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2.  Pentru fi ecare element real pe care l-ai selectat la exerciţiul1, scrie în câteva enunţuri dacă ai avut o 
experienţă asemănătoare sau dacă ai întâlnit în realitate elementele respective.
3.  Cele cinci spirite din poveste corespund unor sentimente şi atitudini care se pot manifesta la oameni 
în realitate. Relatează o întâmplare trăită sau cunoscută în care ai întâlnit unul dintre aceste sentimente.
4.  Realizează un text creativ în care să introduci unele dintre elementele reale întâlnite în textul               
Moş Crăciun a fost răpit după Lyman Frank Baum.

Numărul substantivului

Genul substantivului

Ne amintim!

     Substantivul are două numere:
▪ numărul singular- când substantivul denumeşte o 
singură fi inţă, un singur lucru, un singur fenomen etc.;
▪ numărul plural- când substantivul denumeşte mai multe 
fi inţe, lucruri, fenomene etc.

Ne amintim!

     Substantivele au trei genuri:
▪ genul feminin (o jucărie, două jucării);
▪ genul masculin (un elf, doi elfi );
▪ genul neutru (un castel, două castele).

Ne folosim cunoştinţele!

Ne folosim cunoştinţele!

1.  Scrie forma de plural a următoarelor substantive: poveste, 
grotă, castel, pârâu, personaj, atelier, elf, jucărie, copil.
2.  Alcătuieşte enunţuri în care să introduci forma de singular a 
următoarelor substantive: reni, brazi, băieţi, zâne, nopţi, comori.
3.  Găseşte pluralul pentru:

1.  Precizează genul următoarelor substantive comune: bucurie, magazin, prietenie, munte, an, ploaie.
2.  Transcrie substantivele comune din al cincilea fragment al textului Moş Crăciun a fost răpit şi 
grupează-le în funcţie de genul acestora.

- substantivele cu sens opus cuvintelor altruism şi răutate;
- substantivul cu sens asemănător cuvântului dar.

    Există substantive care 
au forme numai:
● la numărul singular (aur, 
unt, volei, sare, geografie etc.);
● la numărul plural (zori, 
Carpaţi, aplauze etc.).

    Există substantive care 
au aceeaşi formă atât la 
numărul singular, cât şi 
la numărul plural (ochi, 
pui, ochelari, nume,        
învăţătoare etc.).

3.  Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti câte trei substantive de fi ecare gen. 

 g
en

ul  feminin

g
en

ul  masculin ge
nul  neutru

Numărul substantivuluiNumărul substantivuluiNumărul substantivuluiNumărul substantivului
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Textul funcţional. Invitaţia

Textul creativ după un plan de idei

Ne amintim!

    Invitaţia este un text funcţional, prin care o persoană (sau un 
grup de persoane) este chemată la un eveniment (aniversare, 
spectacol, activitate sportivă, lansare de carte etc.).

Ne amintim!

    Pentru a realiza un text creativ după un plan de idei, este necesar să 
respectăm ordinea întâmplărilor date, iar informaţiile cuprinse în planul 
de idei să se regăsească în conţinutul textului creativ.

Ne folosim cunoştinţele!

Model de invita�ţie

Ne folosim cunoştinţele!

1.  Scrie textul unei invitaţii adresate unui prieten pe care 
îl inviţi la spectacolul de colinde, unde tu vei fi  solist.

1.  Redactează o compunere după 
următorul plan de idei.

    Invitaţia trebuie 
să conţină informa-
ţii despre data, locul, 
ora, denumirea şi     
tipul evenimentului.

   Amintiţi-vă părţi-
le unui text creativ:  
introducere, cuprins, 
încheiere!

1. În Ajunul Crăciunului, seara, un copil citeşte povestea   
 „Moş Crăciun a fost răpit”.
2. Copilul nu termină povestea de citit şi adoarme.
3. În vis, copilul se întâlneşte cu un elf, care îi spune că Moş Crăciun 
a fost răpit.
4. Copilul ajunge la grotele celor cinci spirite.
5. Cele cinci spirite nu doresc să-l elibereze pe Moş Crăciun.
6. Copilul îmbunează fiecare spirit în parte.
7. Moş Crăciun este eliberat.
8. Dimineaţa, copilul găseşte sub bradul împodobit un cadou şi o scri-
soare de la Moş Crăciun.
9. Copilul scrie o poveste despre visul său.

ACTIVITATE 

   Realizează o invitaţie 
adresată părinţilor, prin 
care îi inviţi la spectacolul 
artistic organizat în clasa 
ta, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă.
      Adaugă invitaţia la por-
tofoliu.

PORTOFOLIU

ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

  Desenează personaje-
le întâlnite în povestirea          
Moş Crăciun a fost răpit 
după Lyam Frank Baum, 
aşa cum ţi le imaginezi.

   Împărţiţi în echipe de 
câte trei elevi, realizaţi 
câte un poster în care să 
prezentaţi tradiţii şi obi-
ceiuri de iarnă din diferite 
zone ale ţării.
   Realizaţi o expoziţie cu 
toate posterele.

ACTIVITATE ACTIVITATE 

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   Crezi că există Moş Crăciun? 

Argumentează-ţi răspunsul!

Invitaţie la lectură
   Poveştile de iarnă sunt 
îndrăgite de copii. Citeşte 
Omul de zăpadă de              
Hans Christian Andersen şi 
vei afl a povestea minunată 
a unui om de zăpadă.

Textul creativ după un plan de ideiTextul creativ după un plan de idei

Scrie textul unei invitaţii adresate unui prieten pe care 

ţii despre data, locul, 
ora, denumirea şi     
tipul evenimentului.

  
adresată părinţilor, prin 
care îi inviţi la spectacolul 
artistic organizat în clasa 
ta, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă
      Adaugă invitaţia la por-
tofoliu.

  
adresată părinţilor, prin 
care îi inviţi la spectacolul 
artistic organizat în clasa 
ta, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă
      Adaugă invitaţia la por-
tofoliu.

jurnal de cititor

vei afl a povestea minunată 

Model de invita�ţie

    Dra ărți, 
      Colvu li  IV- vă ită 
la be „Crăciunul Copiilor”, care va 
avea loc în data de 23 decembrie 2016, 
în sala de festivități a școlii, ora 18.00.
              Vă așteptăm cu drag!

      Colvu li  IV- vă ită 
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după Mary Elizabeth Mapes-Dodge

 Într-o dimineață de decembrie, Hans și Gretel Brinker, stăteau la marginea unui lac îngheţat. 
 Erau îmbrăcați sărăcăcios, iar mama lor nu avea sufi cienţi bani pentru a le cumpăra patine 
aşa că ei își fabricaseră unele din lemn. 
 – N-avem mult timp, a spus Hans. Trebuie s-o ajutăm pe mama.
 Apoi, fratele şi sora, ţinându-se de mână, au pornit patinând.
 Deodată, Hans a căzut pe spate, cu picioarele agitându-se în aer. Gretel a izbucnit în râs şi 
s-a grăbit să-i vină în ajutor, dar Hans se ridică în picioare râzând. În acel moment, s-a auzit vocea 
mamei strigându-i.
 Hans şi Gretel erau copii ascultători şi ajutau în gospodărie. 
 Mama lor muncea să asigure existenţa familiei, tricotând şi vânzând produse din grădină. 
Tatăl, de când a fost accidentat, nu a mai putut lucra. 
 Hans, mai mare decât Gretel, avea cincisprezece ani. Era înalt și avea părul blond și des.
 Gretel avea doisprezece ani. Era subțirică și vioaie. Cu ochii mari și obrajii roșii, avea un chip 
încântător. Ea cânta, avea o voce fermecătoare dar nu era preocupată sufi cient de şcoală. Hans era 
mult mai silitor decât ea. 
  Ei mergeau la şcoală doar iarna, pentru că întotdeauna era ceva de făcut acasă: de copt 
pâinea, de tricotat ciorapii şi apoi de vândut. În timp ce Hans şi Gretel munceau, alţi băieţi şi fete se 
distrau. 
 Într-o zi, după ore, elevii au mers să patineze şi Charles i-a atras atenţia Hildei asupra lui 
Hans şi Gretel:
 – Priveşte-i pe băiatul şi fata aceea, cu patinele lor din lemn! Parcă ar fi  nişte dulapuri.
 – Cred că nu-i comod să patinezi cu aşa ceva. Şi totuşi, copiii aceştia fac minunăţii, a răspuns 
Hilda cu blândeţe.
 Hilda se apropie de Gretel.
 – Fetiţa mea, cum te cheamă?
 – Gretel, domnişoară! Şi acesta este fratele meu Hans.
 – Ar trebui să te îmbraci cu ceva mai călduros. Ce vârstă ai?
 – Am doisprezece ani, domnişoară.
 – Iar eu am paisprezece ani. Ai grijă să nu te prindă frigul, dacă nu vrei să te îmbolnăveşti.

Patinele de argint 

Magia iernii

68



LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 69

 Hilda a înţeles că nu aveau cu ce să-şi cumpere haine mai călduroase. Ea a spus:
 –  Aici trebuie să aibă loc un concurs de patinaj cu ocazia zilei de naştere a mamei mele, pe 
20 decembrie. Sper că veţi participa şi voi.
 – Domnişoară, asta nu s-ar putea cu patine ca ale noastre, a răspuns Hans.
 – Dar vom asista la concurs, s-a grăbit să adauge Gretel.
 Hilda regreta că-şi cheltuise banii de buzunar pe dantele şi jucării. Nu-i mai rămăseseră decât 
opt monede de argint, ceea ce nu ajungea ca să cumpere decât o pereche de patine.
 Uitându-se la picioarele lui Hans şi la cele ale lui Gretel, a spus:
 – Iată, cu suma asta, puteţi cumpăra patine pentru cel care are şanse mai mari să câştige.
 Hilda i-a dat banii lui Hans, a salutat şi s-a îndepărtat ca să se întâlnească cu Charles.
 – Domnişoară, vă mulţumesc mult, dar nu putem primi aceşti bani, a spus Hans.
 – De ce nu?
 – Pentru că n-am făcut nimic ca să-i câştigăm.
 Hilda, care remarcase colierul drăguţ al lui Gretel, l-a întrebat pe Hans:
 – Nu cumva tu ai sculptat şiragul de la gâtul surorii tale?
 – Da, domnişoară Hilda, îmi place să sculptez în timpul liber.
 – Ei bine, ca să câştigi aceşti bani, fă-mi şi mie un colier la fel.
 – Bine, a spus el întorcându-se spre Gretel. Să păstrăm banii. Dar voi lucra şi toată noaptea, 
dacă trebuie, ca să termin colierul până mâine.
 – Ce bună este domnişoara aceasta! Vom cumpăra mâine patinele de la târg.
 – Nu, Gretel, nu patine! Vreau să ai un palton călduros.
 – Nu mi-e frig niciodată. Dacă nu cumperi patine, voi fi  foarte nefericită, a apus Gretel.
 Hans îşi dorea să  participe la competiţie. Cu o pereche bună de patine, ar fi  câştigat sigur.
 – Hans, cumpără patine pentru tine! Când voi fi  mai mare, le voi purta şi eu.
 – Nu, Gretel, eu am timp să aştept. Dacă nu vrei palton, patinele vor fi  ale tale.
 Ochii fetiţei străluceau de mulţumire, dar şi-a revenit imediat:
 – Nu, Hans! Tu meriţi patinele, pentru că tu ai câştigat banii. 
 – Nu, Gretel, îţi trebuie o pereche de patine exact numărul tău şi, până pe 20 decembrie, ai 
să exersezi în fi ecare zi. Altfel, n-ai să câştigi.
 A doua zi, Hilda i-a făcut cadou lui Gretel o haină roşie.
 Hans îşi privea sora patinând şi nu era singurul care o admira.
 – Fetiţa cu haina roşie şi fustă peticită poate să câştige concursul, îi spune Pierre lui Charles.
 – Este preferata Hildei. Patinele din oţel pe care le poartă sunt dăruite de către ea.
 – Hilda e la fel de bună pe cât e de frumoasă, a spus Pierre bucuros.
 Apoi, după ce a admirat colierul de la gâtul Hildei, Pierre i-a comandat lui Hans un colier ase-
mănător, pentru sora lui.
 Astfel, după ce a muncit două nopţi, Hans a cumpărat două perechi de patine din oţel.

VocabularVocabularVocabularVocabular
sculptat: cioplit
şirag: mărgele înşirate pe un fi r
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Medalion literar
         Mary Elizabeth Mapes-Dodge (1831- 1905) s-a 
născut la New York. A fost autoare de cărţi pentru copii. 
      Patinele de argint (1864) este cel mai renumit dintre 
romanele sale, pentru care a primit premiul Academiei 
Franceze.
         A devenit editorul revistei Sfântul Nicolae. Aceasta 
a devenit cea mai cunoscută revistă pentru copii.
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Înţelegem textul!    Pălăriile gânditoare

● informează: Cine erau Hans şi Gretel?

● spune ce simţi: Spune ce simţi în legă-
tură cu faptul că Hans doreşte să-i cum-
pere patine sau palton lui Gretel, iar ea 
insistă ca Hans să-şi cumpere patine.
● aspecte negative: Cu ce elemente (si-
tuaţii) prezentate în text nu eşti de acord?

● aspecte pozitive: Ce calităţi 
avea Hilda?
● generează idei noi: Continuă 
povestea cu un final imaginat de 
tine.

● clarifică: De ce crezi că textul 
are titlul „Patinele de argint”?

Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
Ne amintim!

     Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însuşiri 
ale fi inţelor, ale lucrurilor, ale fenomenelor etc.
     Adjectivul se acordă în gen şi număr cu substantivul pe 
care îl însoţeşte.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Selectează şase adjective din textul Patinele de argint.
2.  Scrie substantive potrivite pentru următoarele adjective: blândă, 

     Iarna (strălucitor) a sosit pe neaşteptate. Zăpada (cristalin) s-a aşternut într-o noapte (geroşi) 
peste pământul (amorţite). Spre dimineaţă, fulgii (catifelată) au brodat flori (vesel) pe geamurile 
(înaltă) ale ferestrelor (transparent).
     Copiii (zglobiu) privesc fericiţi peisajul (feerică) al (minunaţi) ierni.

floare mirositoare, tată grijuliu, cer senin,            
interesantele cărţi, film captivant, rochii azurii, 
iertătorii bunici, clopoţel auriu, ochi ageri

Poziţia adjectivului faţă de substantiv

Ne amintim!

     Adjectivul se afl ă, de obicei, după 
substantivul pe care îl însoţeşte, dar se 
poate afl a şi înaintea substantivului, iar 
atunci îşi modifi că forma.

Ne folosim cunoştinţele!
1.  Schimbă poziţia adjectivelor faţă de substantivele 
pe care le însoţesc.

     Adjectivele care la 
numărul singular se 
termină în -iu, la numă-
rul plural se termină în: 
● -ii, când se află după 
substantiv;
● -iii, când se află îna-
intea substantivului.

strălucitori, argintii, roşie, pufoasă, înnorat, curată, fericit.
3.  Alcătuieşte enunţuri în care să introduci adjective cu sens opus pentru următoarele: înalt, întunecoasă, 
dulce, leneş, rară, sfi oasă.
4.  Scrie câte trei adjective pentru fi ecare din următoarele substantive: copii, fulg, mamă, poveste, patine.
5.  Transcrie fragmentul de mai jos, făcând acordul adjectivelor din paranteze în gen şi număr cu 
substantivele pe care le însoţesc.

6.  Precizează numărul şi genul adjectivelor din fragmentul transcris,  ştiind că acestea se acordă în gen 
şi  număr cu substantivele pe care le însoţesc.
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Maria sar/ s-ar plimba cu bicicleta.
Veveriţele sar/ s-ar sprintene din ramură în ramură.
Dacă sar/ s-ar strădui mai mult, sar/ s-ar duce la concurs.

2.  Scrie câte un adjectiv potrivit pentru substantivele: casă, familie, 
brad, sărbătoare, mireasmă.

    În susţinerea unei opinii 
putem folosi cuvinte şi ex-
presii precum: deoarece, ca 
exemplu, pentru că, luând 
în considerare, deci  etc.

Să scriem corect!

● Se scrie sar când cuvântul are înţelesul de a sări. 
● Se scrie s-ar când sunt două cuvinte care se rostesc 
într-o singură silabă.

1. Copiii sar de bucurie.
2. S-ar duce la săniuş, dacă nu s-ar topi zăpada.

sar
s-ar

Exersăm!
1.  Transcrie enunţurile, alegând formele potrivite ale cuvintelor sar/ s-ar.

2.  Formulează câte două enunţuri în care să foloseşti cuvintele s-ar şi sar.

Înţelegerea în profunzime a mesajului textului
Extragerea unor elemente semnificative din text pentru 

a susţine o opinie

1.  Care sunt personajele întâlnite în textul Patinele de argint? Numeşte-le!
2.  Ce personaj a fost preocupat de faptul că cei doi fraţi nu aveau patine 
de oţel?
3.  Alege, din text, elementele (cuvintele, expresiile, enunţurile) 
semnifi cative (importante) pentru a susţine opiniile de mai jos.

● Hilda i-a ajutat pe cei doi fraţi pentru că era o persoană bună.
● Hans îşi iubea sora.

     Scrie, în timp de cinci minute, un text prin care să susţii cu argumente 
din povestire una dintre opiniile prezentate la exerciţiul 3. Foloseşte pen-
tru susţinerea opiniei cuvinte şi expresii de tipul: de exemplu, spre exem-
plu, deoarece, având în vedere, întrucât,  datorită  faptului că, rezultă că.

AM PLECAT SĂ COLINDĂM
Sculaţ�i gazde 

Pluguşorul

Sculaţi, gazde, nu dormiţi,
Vremea e să vă treziţi.
Casa să vi-o aranjaţi,
Flori de măr,
Şi masa s-o încărcaţi
Flori de măr.

Noi umblăm şi colindăm
La mulţi ani să vă urăm,
Să trăiţi, să-ntineriţi,
Flori de măr,
Pentru mulţi ani fericiţi,
Flori de măr.

Şi la anul vom veni,
Numai dacă ni-ţi pofti.
Şi mai multe vom ura,
Flori de măr,
Un covrig dacă ni-ţi da,
Flori de măr.

Şi colinda nu-i mai multă,
Să trăiască cine ascultă!
Din seara Ajunului
Flori de măr,
Până-ntr-a Crăciunului
Flori de măr!

Mâine anul se-noiește,
Plugușorul se pornește,
Plugușor cu șase boi,
Boișori mânați de noi,
Boișorii di-nainte
Cu cornițe poleite,
Boișorii din mijloc 
Cu cornițele de foc,
Boișorii de la roată
Cu cornițele de piatră.
Urați fl ăcăi, mânați măi! 
Câți cărbuni sunt în cuptor,
Atâtea vite-n obor!
Câte frunze în frunzar,
Atâția bani în buzunar!
Cei din casă să trăiască,
Afară să izvorească!
Urați fl ăcăi, mânați măi! 

Cântaţi!

Memoraţi!

Transcrie enunţurile, alegând formele potrivite ale cuvintelor sar/ s-ar

Eu sar.
Tu sari.
El/ Ea sare.
Noi sărim. 
Voi săriţi.
Ei/ Ele sar.

 Reţine!

Ne amintim!
     Pentru a susţine o opinie, 
este recomandat să folosim 
argumente cu ajutorul cărora 
să convingem partenerul sau 
partenerii de comunicare.

71

4.  Eseul de cinci minute

3.   Alcătuieşte câte un enunţ în care adjectivele scrise la 
exerciţiul 2 să se afle înainte şi după substantiv.
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    În funcţie de trăsătu-
rile morale, personaje-
le pot fi pozitive când 
reprezintă binele sau 
negative când repre-
zintă răul. 

Magia iernii
Personajul literar

Descoperim!

Descoperim!

● Identifică în textul de mai sus personajele care participă la acţiuni şi scrie-le într-un tabel ca cel de mai jos.

● prezentarea făcută  de autor;
● aprecierile făcute de alte personaje;
● faptele lui Gretel;
● obiceiurile, pasiunile, felul în care vorbeşte Gretel.

personaje - oameni personaje - animale, plante personaje - fenomene ale naturii

Doi copii, un frate şi o soră, s-au abătut într-o zi din drumul spre casă. Au ajuns în parc.
– Joacă-te cu noi, i-au spus ei unei vrăbiuţe.
– M-aş juca, răspunse vrăbiuţa, dar trebuie să-mi hrănesc puişorii.
– Joacă-te cu noi, i-au spus copiii unei libelule gingaşe.
– N-am timp acum! Trebuie să adun nectar din fl ori.
– Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi? l-au întrebat pe vânt.
– Duceţi-vă acasă! Acum merg să împrăştii seminţe pe câmp...

Reţinem!
     Personajele literare sunt cele care participă la acţiunile dintr-un text literar. Ele pot fi  oameni, 
animale, plante, fenomene ale naturii, obiecte care capătă însuşiri omeneşti.
      Personajele întâlnite în textele literare pot fi:  ● principale - cele mai importante din text;
                ● secundare - mai puţin importante în text.

Exersăm!
1.  Care sunt personajele principale şi cele secundare din textul Patinele de argint?
2.  Enumeră personajele principale din trei texte studiate.

Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui plan simplu

1.  Enumeră trăsăturile fi zice  şi morale ale lui Gretel, care pot fi  
desprinse din text, cu ajutorul următorului plan: 

2.  Exprimă-ţi părerea în legătură cu Gretel, specifi când cărei categorii de personaje îi aparţine: 
pozitive sau negative.

Reţinem!

    Descrierea care surprinde trăsăturile fi zice 
şi sufl eteşti (morale) ale unui personaj se 
numeşte descriere portret.

Exersăm!
1.  Redactează după planul de mai sus o 
descriere de tip portret a lui Gretel.

LUCREZ ÎN ECHIPĂ
    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip portret ale personajelor din fi lme pentru copii.     Desenaţi pe tablă un tabel cu două rubrici şi enumeraţi într-o rubrică personajele pozitive, iar în cealaltă rubrică personajele negative.

    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip 
     Desenaţi pe tablă un tabel cu două rubrici şi enumeraţi într-o rubrică personajele pozitive, iar în cealaltă rubrică personajele negative.

LUCREZ ÎN ECHIPĂLUCREZ ÎN ECHIPĂ
    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip 
    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip portret ale personajelor din fi lme pentru copii.     Desenaţi pe tablă un tabel cu două rubrici şi enumeraţi într-o rubrică personajele pozitive, iar în cealaltă rubrică personajele negative.
iar în cealaltă rubrică personajele negative.

    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip 
    Împărţiţi în echipe, realizaţi descrieri de tip 

Identifică în textul de mai sus personajele care participă la acţiuni şi scrie-le într-un tabel ca cel de mai jos.

personaje - fenomene ale naturii

Doi copii, un frate şi o soră, s-au abătut într-o zi din drumul spre casă. Au ajuns în parc.

2.  Realizează o descriere de tip portret a unui personaj preferat.
3.  Susţine-ţi opinia în legătură cu faptele personajului descris, folosind argumente din textul în care l-ai 
întâlnit.
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ACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂ
   Realizează portretul tău, folosind 
colajul sau desenul.
  Organizaţi o expoziţie cu aceste 
portrete şi descrieţi-le.

 Realizează portretul tău, folosind  Realizează portretul tău, folosind 

  Organizaţi o expoziţie cu aceste 
portrete şi descrieţi-le.portrete şi descrieţi-le.

ACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂACTIVITATE PRACTICĂ
● Prezentarea unor date de identitate (nume, vârstă etc.).
● Prezentarea unor trăsături fi zice.
● Prezentarea unor trăsături morale.
● Prezentarea unor aspecte referitoare la: preferinţele tale, 
pasiunile tale etc.

● Planul este un desen prin care se reprezintă sche-
matic suprafeţele şi obiectele din mediul înconjură-
tor,  redate într-o formă mult micşorată comparativ 
cu mărimea lor reală.
   ● Observă mai jos planul unei localităţi.

● Harta este un desen poziţionat după punctele 
cardinale, prin care sunt reprezentate, mult mic-
şorat, suprafeţele de teren şi elementele geografi-
ce (localităţi, forme de relief, ape etc.), cu ajutorul 
semnelor convenţionale.

    ● Imaginează-ţi că te afli în locul marcat de punc-
tul roşu din plan, iar un turist îţi cere informaţii des-
pre cum să ajungă la muzeul din localitate.
      Realizează un dialog între tine şi turist, în care 
să  oferi informaţiile cerute de acesta.

● Alcătuieşte câte trei enunţuri în care să introduci cuvintele numai şi nu mai.

      ● Caută informaţii în Medalioanele literare de la 
textele studiate şi identifică scriitorii care s-au năs-
cut în localităţile a căror denumire apare pe hartă.

Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe baza unui plan simplu

Planul simplu de oraş şi harta

     Scrie un text scurt în care să te prezinţi unei persoane, prin 
corespondenţă la primul mesaj. Urmăreşte planul simplu de mai jos.

Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar şi extraşcolar

Scriem corect!
● Se scrie numai când cuvântul are sensul 
de doar, tocmai.
●  Se scrie nu mai când cele două cuvinte 
arată încetarea acţiunii.

1. Am fost numai eu la spectacol.
2. Numai ce am ajuns şi a început să ningă.
3. Nu mai desenez.

numai
nu mai

HUMULEŞTI
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a 
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Strada Teiului

StradaTeiului
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ada

Tei
ulu

i

Şcoală Strada 1 Mai

1.  Oferă informații despre un eveniment desfășurat în școala ta, la care ai participat.
  Informaţiile pe 
care le oferim 
trebuie să fie for-
mulate clar şi să 
fie corecte.

2.  Realizează un portofoliu în care să prezinți proiecte extrașcolare 
desfășurate în acest semestru.
3.  Adună într-un album poze din excursiile în care ai călătorit.
4.  Confecționează un afi ș prin care să oferi informații despre școala ta, 
copiilor de la alte școli.



LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ74

adaptare după Hans Christian Andersen

 Afară, într-un loc unde putea să-l mângâie soarele, cu aer curat şi o mulțime de brazi și molizi 
în jurul lui, creștea un brăduț frumos. 
 – Ah, de aș fi  și eu la fel de mare ca ceilalți copaci! suspina copăcelul. Mi-aș putea întinde 
ramurile până departe și aș ajunge cu vârful să privesc în lumea largă. Păsările și-ar face cuibul în 
crengile mele.  
 Peste trei ierni copăcelul crescuse. „Ah, să crești, să ajungi mare și bătrân, iată singurul lucru 
frumos pe lume”, își zicea brăduțul.
 Toamna, tăietorii de lemne doborau câțiva dintre copacii cei mari. Tânărul brad, se cutremura 
văzând cum arborii se prăbușeau şi cum li se retezau crengile.  Apoi erau duşi afară din pădure.
 Primăvara, bradul întreba rândunelele și berzele dacă au văzut brazii tăiaţi. Rândunelele nu 
știau nimic, dar barza zise:
 –  Am întâlnit multe corăbii pe când zburam din Egipt încoace. Cred că aceste corăbii erau 
arborii voștri, căci miroseau a brad.  
 – De m-aș face mai repede mare să pot pleca și eu în largul mării! 
 – Păi ar fi  o poveste cam lungă, zise barza și își luă zborul.
 – Bucură-te cât de mult poţi de tinerețe şi de verdeața ta proaspătă! îl îndemnau pe brad ra-
zele soarelui. 
 Când se apropia Crăciunul, erau doborâți copăceii tineri de tot.
 – Unde-i duc? Și de ce își păstrează crengile? întreba bradul. 
 – Noi știm unde se duc! ciripeau vrăbiile. I-am văzut prin fereastră, în camere mari și luminoa-
se, împodobiți cu cele mai frumoase lucruri.
 – Și apoi ce se întâmplă cu ei? întrebă bradul.
  – Mai mult nu am văzut nici noi. Dar erau neasemuit de frumoşi!
 – De mi-ar fi  şi mie dat să mă văd în camera caldă, cu toată strălucirea și măreția aceea!     
De-ar veni odată Crăciunul! 
 – Bucură-te de noi! îi șopteau aerul și lumina soarelui.
 Înainte de Crăciun, pe el îl doborâră primul. Era mâhnit că trebuia să se despartă de locul lui 
de baștină, că n-o să mai revadă niciodată fl orile din jur şi păsările care zburau în înaltul cerului. 
 – Bradul ăsta e minunat! Numai de el avem nevoie.
 Bradul a fost dus într-o sală mare și frumoasă cu canapele de mătase şi mese mari pline 
de cărți și jucării. A fost pus într-un ciubăr umplut cu nisip, pe un covor mare și pestriț. Ce bine se    

Povestea unui brad
RECAPITULARE

Magia iernii

 Toamna, tăietorii de lemne doborau câțiva dintre copacii cei mari. Tânărul brad, se cutremura 
văzând cum arborii se prăbușeau şi cum li se retezau crengile.  Apoi erau duşi afară din pădure.văzând cum arborii se prăbușeau şi cum li se retezau crengile.  Apoi erau duşi afară din pădure.
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simţea bradul!
 Tinerii au început să-l împodobească cu peste o sută de lumânărele, coșulețe mici din hârtie 
colorată și umplute cu zaharicale, mere și nuci aurite. Păpuși se legănau în verdele frunzelor, iar în 
vârf, fusese prinsă o stea făurită din hârtie aurită. 
 „Ah, suspină bradul, de-ar fi  odată seară, să aprindă lumânările! O să stau oare și vara gătit 
cum sunt acum?” 
 Au fost aprinse lumânările. Bradul tremura din toate rămurelele.      
 Deodată o mulţime de copii năvăliră în încăpere. Ei încinseră o horă în jurul bradului bucuros 
și se porniră să culeagă daruri, unul după altul. Tăbărâră asupra lui de-i trosniră crengile. 
 „O poveste! O poveste!”,  strigară copiii. Și traseră lângă pom un om scund și gras. El se așe-
ză şi povesti despre Gogoș-Cocoloș care s-a dat de-a dura pe toate treptele și a căpătat o domniță 
de nevastă ..., iar copiii băteau din palme și ziceau: „Mai spune!” 
 Bradul tăcea dus pe gânduri. Păsările din pădure nu au istorisit asemenea povești. „Da, da, 
cine știe? Poate capăt şi eu o domniță.” Și se bucura că în ziua următoare îl vor împodobi din nou 
cu lumânări și jucării, cu beteală și cu fructe. Dar nu a fost aşa.
 Dimineața bradul a fost urcat în pod și așezat într-un colț, unde nu putea pătrunde lumina zilei.
 „Ce-o mai fi  însemnând și asta? se întreba pomul. Ce să caut eu aici în podul ăsta? … Cât 
de plăcut era afară, în pădure! Cât de singur mă simt aici!”
 – Chiţ, Chiţ! chițăi un șoricel. Apoi mai veni unul. Amândoi se furișară printre crengi.
 – E un frig groaznic, ziseră șoriceii. Cum de-ai ajuns aici, bătrâne brad?
 – Dar nu-s bătrân deloc! răspunse bradul. Sunt  alții mult mai bătrâni ca mine.
 – Spune-ne, care e locul cel mai frumos de pe pământ? Ai fost pe acolo? 
 – Pădurea unde strălucește soarele și cântă păsările.
 Și se porni să-și povestească de-a fi r a păr copilăria, iar șoriceii ascultau și se minunau:
 – Multe ai mai văzut! Cât de fericit trebuie să fi  fost acolo în pădure!
 Într-o dimineață, un om îl aduse la lumina zilei. În curte se jucau câțiva copii. Unul dintre cei 
mai mici dădu fuga la brad. Îi smulse steaua aurie. Omul se apropie de el cu o toporişcă în mână.
 „Voi sfârşi pe foc!”, se gândi bradul şi începu să tremure.  
 Dar omul îl ciopli şi făcu din el scăunele pentru copii. 
 În casa plină de veselie, brăduţul transformat în scăunele nu s-a mai simţit niciodată singur, 
dar gândul îi mai zbura uneori la culmile unde cândva îl mângâiau razele soarelui. Acum, acolo, se 
bucurau de aer proaspăt alţi brazi plantaţi de oameni, din primăvară. 

Vocabular

dar gândul îi mai zbura uneori la culmile unde cândva îl mângâiau razele soarelui. Acum, acolo, se dar gândul îi mai zbura uneori la culmile unde cândva îl mângâiau razele soarelui. Acum, acolo, se 
bucurau de aer proaspăt alţi brazi plantaţi de oameni, din primăvară. bucurau de aer proaspăt alţi brazi plantaţi de oameni, din primăvară. 

VocabularVocabularVocabular
baştină: locul unde s-a născut 
ciubăr: vas mare din lemn
zaharicale: dulciuri
a făuri: a crea, a construi
a năvăli: a se repezi
a tăbărî: a se năpusti, a se repezi
de-a fi r a păr: cu de-amănuntul
toporişcă: topor mic

Medalion literar
   Hans Christian Andersen (1805 - 1875) a fost 
scriitor danez, celebru pentru basmele sale.     
   Printre cele mai cunoscute povești ale sale se 
numără Hainele cele noi ale împăratului, Mica Sirenă, 
Crăiasa Zăpezilor și Rățușca cea urâtă.  
    Andersen a adus bucurie copiilor prin basmele sale 
care au fost traduse în peste o sută de limbi și continuă să fi e publicate 
în milioane de exemplare în întreaga lume.

1. Transferă informaţiile din text într-un tabel asemănător celui de mai jos.

Personaje Situaţia de început Cauza care schimbă 
situaţia de început

Momentul de maximă 
intensitate

Finalul poveştii
principale secundare
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Magia iernii

2. Exprimă-ţi opinia în legătură cu faptul că brăduţul a fost tăiat din 
pădure. Susţine-ţi părerea, folosind elemente din text.

     Scrie, în timp de cinci minute, un scurt text în care să prezinţi ce 
s-a întâmplat cu brăduţul tău după ce s-au sfârşit sărbătorile de iarnă.

3. Eseul de cinci minute

4. Identifi că substantivele din fragmentul marcat şi precizează felul, 
numărul şi genul acestora.

1. Se apropie sărbătorile de iarnă.
2. Pădurarul şi cei doi copii ai săi merg în pădure să taie un brad pen-
tru Crăciun.
3. În bradul pe care l-au ales, nişte veveriţe se jucau.
4. Copiii poartă o conversaţie cu veveriţele despre falnicul brad.
5. În urma conversaţiei, copiii şi tatăl hotărăsc să cumpere un brad 
plantat în ghiveci.
6. Veveriţele rămân în brad fericite.

JOC DE ROL

     Interpretaţi rolurile unor 
personaje cunoscute.
     Apreciaţi şi discutaţi in-
terpretarea  colegilor, preci-
zând dacă aceştia au evi-
denţiat trăsăturile morale 
ale personajelor.

JOCUL NUMELUI

PORTOFOLIU

LUCREZ 
ÎN ECHIPĂ

   Transformă verbele în ad-
jective şi creează o scurtă 
poveste în care să le folo-
seşti.

se joacă, se bucură, 
înfl oreşte, respectă, 

se îmbujorează

        Fiecare copil îşi spu-
ne prenumele însoţit de un 
adjectiv care să înceapă cu 
prima literă din prenume.

   Împărţiţi în echipe, iden-
tifi caţi un aspect intere-
sant al textului şi realizaţi o  
minidezbatere, pornind de 
la acesta.

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA!

   Consideri că este bine să tă-

iem brazii pentru a-i împodobi?      

Argumentează-ţi răspunsul!

Invitaţie la lectură
   Citind Poveste de iarnă de Mircea Sântimbreanu, vei afl a cum o fetiţă face faţă provocărilor iernii.

5. Alcătuieşte patru enunţuri pe baza imaginii de mai jos, în care să 
foloseşti cel puţin patru adjective dintre care două să se afl e înaintea 
substantivului pe care îl determină. Precizează numărul şi genul 
adjectivelor.

personaje cunoscute.
     Apreciaţi şi discutaţi in-
terpretarea  colegilor, preci-
zând dacă aceştia au evi-
denţiat trăsăturile morale 
ale personajelor.
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   Transformă verbele în ad-
jective şi creează o scurtă 
poveste în care să le folo-
seşti.

        Fiecare copil îşi spu-
ne prenumele însoţit de un 
adjectiv care să înceapă cu 
prima literă din prenume.

   Împărţiţi în echipe, iden-
tifi caţi un aspect intere-
sant al textului şi realizaţi o  
minidezbatere, pornind de 
la acesta.

PORTOFOLIUPORTOFOLIU

adjectivelor.

jurnal de cititor

vei afl a cum o fetiţă face 

6. Prezintă portretul unui personaj dintr-un serial pentru copii sau dintr-o 
poveste, precizând trăsăturile fi zice şi morale ale acestuia.

7. Alcătuieşte un text creativ de zece - douăsprezece rânduri în care să 
introduci cuvintele sar, s-ar, n-are, n-aveţi, n-avem, numai, nu mai, după 
următorul plan de idei:

8. Alcătuieşte planul dezvoltat de idei al textului Povestea unui brad după 
Hans Christian Andersen.

9. Scrie textul unei invitaţii adresată unchiului tău, cu ocazia aniversării 
zilei tale de naştere.
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după Edmondo De Amicis

 Ninge întruna cu fulgi mari, jucăuşi, ca nişte fl uturi albi care zburdă prin aer şi apoi se aşază 
liniştiţi pe pământul îngheţat.
 S-a întâmplat ceva trist azi dimineață cu zăpada, când am ieșit din școală. Băieții, cum ajun-
seră pe Corso, începură să se bată cu bulgări făcuți din zăpadă jilavă care, atunci când o strângi în 
mâini, se face tare ca piatra. Trecea multă lume pe trotuare. Un om le strigă:
 – Astâmpărați-vă, măi băieți! O să vă loviţi!
 În minutul acela se auzi un vaiet îngrozitor ce venea din partea cealaltă a trotuarului și un biet 
bătrân, căruia îi căzuse pălăria, șovăi și își acoperi ochii cu amândouă mâinile, iar un băiețel care 
stătea lângă dânsul strigă din toate puterile: „Ajutor, ajutor!”. Un bulgăre de zăpadă îl lovise pe bietul 
bătrân drept în ochi şi i-a spart ochelarii.
 Băieții se împrăștiară într-o clipă. Eu mă afl am la ușa librăriei, unde intrase tata, și am văzut 
că vin mulți dintre colegii mei de clasă, care se vârau prin mulțime și se prefăceau că se uită pe la 
galantare. Printre ei erau: Garrone, cu veșnica lui bucată de pâine în mână, Coretti, Zidărașul și 
Garoffi , băiatul care strânge în colecţia sa timbre poștale.
 În jurul bătrânului se adunase multă lume. Un gardist întreba în dreapta și în stânga cum s-a 
întâmplat:
 – Cine a azvârlit? Spuneți, care dintre voi? Și pipăia mâinile băieților, ca să vadă care dintre 
ei le avea reci şi ude.
 Garoffi  stătea lângă mine. Era galben ca ceara şi tremura din toate încheieturile. Parcă ar fi  
vrut să se ascundă, să nu-l mai vadă nimeni.
 – Nu vreți să spuneți care dintre voi a azvârlit? strigă iar gardistul.
 Atunci l-am văzut pe Garrone apropiindu-se de Garoffi , zicându-i acestuia, încet, la ureche:
 – Haide, du-te de mărturisește! N-ar fi  păcat să lași pe altul, să fi e prins în locul tău?  Nu e 
nimic, fă-ți datoria! adăugase Garrone.
 – Mi-e frică, nu îndrăznesc! a spus Garoffi  cu vocea stinsă.
 – Prinde curaj! Haide, că vin și eu cu tine!
 Gardistul și multe alte persoane întrebau în toate părţile mereu:
 – Cine a fost? Cine a putut săvârși o astfel de faptă? Bietul bătrân! Sticla de la ochelari i-a 
intrat în ochi, l-a orbit!... Ștrengarilor!... Neastâmpăraţilor!
 Săracul Garoffi  era așa de aiurit şi emoţionat, că de-abia se putea ține pe picioare.
 – Vino! îi zise Garrone cu glas hotărât. Haide, nu te teme, lasă că te apăr eu! zise apucându-l 

Un bulgăre de zăpadă
EVALUARE
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cu putere de braț şi îl împinse înainte, susținându-l ca pe un bolnav incapabil să meargă singur.
 Lumea pricepu și mulți ridicară tonul asupra lui Garoffi . Dar Garrone, apărându-l, strigă:
 – Nu cumva ați vrea să săriți zece oameni asupra unui biet copil!
 Toți se retraseră și gardistul, luând pe Garoffi  de mână, îl duse la o cofetărie, unde se afl a rănitul.
 Recunoscui îndată pe bietul bătrân. Era un funcționar, care locuia cu un nepoțel al său în 
vârstă de vreo opt ani la al patrulea etaj. Era vecin cu mine.
 Îl așezaseră pe un fotoliu moale și îi puseseră comprese la ochi. Acum se liniştise.
 – N-am făcut înadins! spunea bietul Garoffi , plângând și tremurând de teamă.
 Vreo doi oameni îl împinseră în cofetărie, strigându-i:
 – Cere-i iertare, ştrengarule! Cere-i iertare bietului bătrân! Neastâmpăratule!
 În minutul acela două brațe zdravene îl apucară pe Garoffi  de umeri și un glas puternic strigă:
 – Nu, domnilor! Din moment ce băiatul a avut curajul să își mărturisească greșeala, nimeni 
nu mai are dreptul să-l umilească! Se făcu o tăcere generală. Oamenii priveau curioşi.
 Era directorul şcolii noastre, care auzise şi văzuse tot ce se petrecuse.
 – Acum, zise directorul lui Garoffi , cere-i iertare domnului pentru ce i-ai făcut din greşeală!
 Garoffi , plângând cu hohot, îi cere iertare bătrânului, care îi puse mâna pe frunte și îl  mân-
gâie cu blândețe.
 Deodată, toți cei de față, au strigat înduioșați către Garoffi :
 – Hai, copile! Pleacă liniștit, du-te acasă!
 Tata mă scoase din mulţime și, când ajunserăm în uliță, îmi zise:
 – Spune-mi, Enrico, ce ai face tu într-o astfel de împrejurare: ți-ai mărturisi și tu greșeala aşa 
cum a făcut Garoffi ?
 – Da, tată! îi răspunsei.
 – Promite-mi că vei face așa, dacă vei fi  pus într-o astfel de situaţie.
 – Promit, iubite tată! Şi eu aş spune adevărul, asemeni lui Garoffi .

Vocabular

 – Promite-mi că vei face așa, dacă vei fi  pus într-o astfel de situaţie.
 – Promit, iubite tată! Şi eu aş spune adevărul, asemeni lui Garoffi . – Promit, iubite tată! Şi eu aş spune adevărul, asemeni lui Garoffi .

jilav: umed
a şovăi: a merge cu pas nesigur, a se clătina
a vârî: a băga
galantar: vitrina unui magazin în care sunt expuse mostre din mărfurile acestuia
gardist: agent de poliție care făcea de pază pe străzile unui oraș
ştrengar: copil zburdalnic, care se ține de pozne
hohot: izbucnire zgomotoasă de plâns

Magia iernii

1.  Transcrie varianta corectă.
     Personajele principale din text sunt: a) Enrico, Garrone, Garoffi ;       b) Garoffi , Garrone, gardistul, directorul.
     Garrone îl sfătuieşte pe Garoffi : a) să îşi mărturisească greşeala;    b) să plece de la locul incidentului.
     Lui Garoffi  îi iau apărarea: a) tatăl lui Enrico şi directorul;       b) Garrone şi directorul.
2. Exprimă-ţi opinia în legătură cu fapta lui Garoffi  şi susţine această opinie, argumentând cu cel puţin două 
elemente din text.
3. Descrie într-un text de cinci-şapte enunţuri trăsăturile morale ale lui Garrone, aşa cum reies din textul 
Un bulgăre de zăpadă după Edmondo De Amicis.
4. Completează un tabel asemănător celui alăturat, folosind cuvintele: fulgi jucăuşi, albii fl uturi, glas 
puternic, băiat sincer, fotoliu moale, bătrân blând. substantiv adjectiv număr gen
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1. o variantă două variante trei variante
2. formularea opiniei fără argu-

mente
formularea opiniei cu un argu-
ment

formularea opiniei cu două argu-
mente

3. descrierea unei trăsături morale descrierea a două trăsături 
morale

descrierea a trei trăsături morale

4. patru - şase cuvinte analizate şapte - nouă cuvinte analizate zece - douăsprezece cuvinte anali-
zate

5.   Îndeplineşte următorii descriptori 
cu cinci-şase omisiuni:
- alcătuirea propoziţiilor într-un 
text; 
- prezenţa elementelor textului 
creativ (introducere, cuprins, 
încheiere);
- respectarea planului de idei;
- exprimare corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în 
pagină;
- complexitate/ originalitate.

   Îndeplineşte următorii descriptori 
cu trei-patru omisiuni:
- alcătuirea propoziţiilor într-un 
text;
- prezenţa elementelor textului 
creativ (introducere, cuprins, 
încheiere);
- respectarea planului de idei;
- exprimare corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în 
pagină;
- complexitate/ originalitate.

   Îndeplineşte următorii descriptori 
cu o  omisiune sau fără omisiuni:
- alcătuirea propoziţiilor într-un text;
- prezenţa elementelor textului 
creativ (introducere, cuprins, înche-
iere);
- respectarea planului de idei;
- exprimare corectă din punct de 
vedere gramatical şi ortografi c;
- aşezarea corectă a textului în 
pagină;
- complexitate/ originalitate.

5. Redactează un text creativ, după planul de idei dat mai jos.

● În parc se va organiza o expoziţie de oameni de zăpadă.
● La şcoală copiii confecţionează şi scriu invitaţii pentru părinţi şi bunici.
● Copiii merg în parc şi construiesc oameni de zăpadă.
● Oamenii de zăpadă înfăţişează părinţi, bunici şi copii.
● Expoziţia este vizitată de părinţi şi bunici.
● Toţi se amuză de obiectele vestimentare ale oamenilor de zăpadă.

Invitaţie la lectură
   Citiţi textele literare din următoarele cărţi: Uliţa copilăriei de Ionel Teodoreanu, Făt-Frumos când era mic de Octav Pancu Iaşi, Cartea Junglei de Rudyard Kipling!

 Evaluaţi portofoliul realizat pe parcursul semestrului I, după următoarele criterii:
● Realizarea temelor propuse la portofoliu;
● Complexitate/ originalitate;
● Aspectul general al portofoliului (aspectul îngrijit, modul de prezentare a temelor etc.). 

EVALUAREA PORTOFOLIULUI

Autoevaluare Interevaluare
(evaluarea unui coleg)

Evaluare
(cadrul didactic)

S ●
B ● ●

FB ● ● ●

jurnal de cititor

 de Rudyard Kipling!
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