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a. Programul de mentorat pentru copii şi familie  – prezentare generală 

 Programul de mentorat îşi propune sprijinirea elevilor din clasa a IV-a în recuperarea unor 
lacune în cunoştinţe, în formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru a se 
acomoda mai uşor în gimnaziu, dar şi sprijinirea părinţilor în menținerea unui parcurs școlar 
pentru propriii copii și de a înțelege ei înșiși importanța educației pentru viitorul acestora.

 Programul propune, prin Ghidul pentru clasa a IV-a - Trec în clasa a V-a, modalităţi de 
intervenţie la nivelul elevilor concretizate în organizarea de activităţi suplimentare pentru 
elevii ce se confruntă cu dificultăţi de învăţare, cu lacune în educaţie din cauza absenteismului 
etc. şi, în acelaşi timp, complementare activităţii de consiliere. Activitățile vizează formarea la 
elevi a unui set de competențe – cheie necesare integrării, astfel încât copiii să simtă bucuria 
de a învăţa şi de a reuşi.

b. Ghidul pentru clasa a IV-a – Trec în clasa a V-a, alături de părinţi, parte a 
Programului de mentorat pentru copii şi părinţi

 Programul se concentrează pe disciplinele, respectiv capitolele pentru care achiziţiile 
elevilor ţintă sunt deficitare, ducând ulterior la probleme de asimilare a conţinuturilor şi 
purtând risc de abandon şcolar.Ghidul pentru nivelul primar include atât aspecte teoretice cât 
şi practice, dorindu-se a fi un sprijin atât în activitatea de învăţare în grup, cât şi pentru studiul 
individual. 

Obiectivele generale sunt:

- Dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea unei activităţi de învățare 
eficiente;

- Însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru a completa lacunele din bagajul 
informaţional al elevilor; 

- Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru învăţare, pentru continuarea parcursului 
şcolar şi obţinerea succesului academic.

Conţinuturile activităţilor din cadrul programului de mentorat

 Conţinuturile au fost grupate pe domenii, conform disciplinelor şcolare, pentru a facilita 
orientarea în spaţiul învăţării atât a mentorului/facilitatorului activităţii, cât şi elevilor şi 
părinţilor. Disciplinele vizate sunt Limba şi literatura română, Matematică, Istorie, 
Geografie, Ştiinţe, Educaţie civică. 

  Au fost prevăzute şi activităţi interdisciplinare care permit elevilor să realizeze 
conexiuni între cunoştinţe şi favorizează înţelegerea necesităţii menţinerii parcursului 
şcolar şi implicarea în activităţile de învăţare.
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Structură

 Ghidul este structurat pe două capitole care ţintesc formarea/consolidarea unor tehnici de 
învăţare eficientă şi ameliorarea cunoştinţelor la disciplinele şcolare.

 Primul capitol, Cum învăţ la..., se dezvoltă pe trei subcapitole, în care este abordat modul 
de rezolvare a temelor şi sarcinilor de învăţare la:

a. Limba şi literatura română;

b. Matematică;

c. Istorie. Geografie. Ştiinţe ale naturii

Fiecare subcapitol cuprinde:

Ÿ Provocare: La ce îmi foloseşte? – Consideraţii despre cele mai întâlnite sarcini de 
învăţare/de lucru şi utilitatea acestora

Ÿ Activităţi pentru elevi, grupate în funcţie de competenţele prevăzute de disciplina 
respectivă, care cuprind:

                    * Secrete pentru a învăţa uşor - explicaţii despre etapele de lucru destinate atât 
elevilor, cât şi părinţilor

* Texte suport
* Exerciţii de grup pe baza textelor 
* Aplicație individuală - fișă de lucru
* Sprijin pentru părinţi (ce trebuie urmărit, cum poate fi ajutat copilul, modalităţi 

de rezolvare a temei, răspunsuri corecte, sfaturi pentru comunicarea eficientă 
cu copilul ori exercitarea controlului eficient etc.) 

Ÿ Extindere (unde se mai poate documenta despre tema respectivă)
Ÿ Jurnal de învăţare ( jurnal reflexiv -  am învățat, mi-a plăcut, voi aplica etc.)

 Capitolul al doilea, Ce trebuie să ştiu la..., cuprinde noţiunile şi informaţiile de bază pe 
care trebuie să le aibă un elev la finalul clasei a IV-a, pentru a face faţă cu succes trecerii la 
gimnaziu. Aceste informaţii sunt grupate pe discipline, astfel: limba şi literatura română, 
matematică, ştiinţe, istorie, geografie, educaţie civică. Fiecărei discipline îi corespunde 
un subcapitol cu activităţi structurate pe lecţii care conţin:

Ÿ Pastila de teorie: informaţii, cunoştinţe - reguli, definiţii
Ÿ Aplicaţii de grup şi individuale (Cadrul didactic mentor va selecta exerciţiile şi modul de 

realizare – în grup sau individual - în funcţie de specificul elevilor cu care lucrează)
La finalul fiecărui subcapitol/unităţi, elevii vor putea completa un Jurnal de învăţare.
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a. Cum folosesc ghidul – Instrucţiuni pentru cadrul didactic

 Programul va demara cu o evaluare individuală a elevilor pentru a stabili nevoile de 
îmbunătăţire/achiziţie de cunoştinţe, în baza acesteia stabilindu-se un plan de dezvoltare 
individuală. Partea de cunoştinţe teoretice a programului va fi livrată în funcţie de rezultatele 
planului individual de dezvoltare, intervenind acolo unde au fost identificate nevoi şi potrivit 
metodelor optime de intervenţie pentru respectivele nevoi. 
 Evaluarea iniţială poate fi realizată într-o activitate specială individual sau în grup, în 
funcţie de caracteristicile elevilor din grupul ţintă, înregistrându-se domeniile/competenţele 
care înregistrează rămâneri în urmă.
 La finalul unei serii de activităţi, se recomandă aplicarea unei probe de evaluare, orală sau 
scrisă, pe baza căreia să se regleze procesul de învăţare în perioada următoare.

 Pentru creşterea eficienţei activităţii din cadrul programului de mentorat, este indicată 
gruparea elevilor după rezultatele obţinute la evaluarea iniţială, astfel încât sesiunile de lucru 
în grup să se adreseze unor nevoi cât mai apropiate.

b. Cum folosesc ghidul- Instrucţiuni pentru elevi şi părinţi

Dragă elev,
 Vei putea folosi ghidul ca suport în cadrul activităţilor de remediere săptămânale 
organizate la şcoală, sub îndrumarea mentorului, dar şi acasă, în cadrul studiului individual 
(teme pentru acasă). 
 Ca să îţi fie mai uşor, încearcă să respecţi următoarele sfaturi:

Ÿ Citeşte cu atenţie explicaţiile din rubrica Secrete pentru a învăţa uşor/Pastila de teorie 
şi abia apoi rezolvă tema.

Ÿ Nu uita că Repetiţia este mama învăţăturii! Chiar dacă ştii că ai mai lucrat acel tip de 
exerciţiu, că ai mai citit explicaţia, dacă mai faci o dată acest lucru, informaţia se 
întipăreşte mai bine şi îţi va fi mai uşor să ţi-o aminteşti când ai nevoie.

Ÿ Regula de bază este: Dacă ai reuşit, continuă! Dacă nu ai reuşit, continuă! 
Perseverenţa este cheia oricărui succes.

Ÿ Dacă ţi se pare că nu ştii să rezolvi o sarcină, încearcă, totuşi! Scrie ce/cât ştii şi 
întreabă-ţi profesorul la următoarea întâlnire. Arată-i însă, neapărat, că ai încercat. Va 
şti să îţi explice exact ce ţi se potriveşte ţie!

Ÿ Lasă-ţi părinţii să te ajute! Poate că soluţia nu se vede de la prima citire, dar dacă 
analizaţi împreună problema sunt şanse să vezi chiar tu rezolvarea.

7

II.  INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Stimaţi părinţi,
 Ghidul se doreşte a fi un sprijin pentru dumneavoastră, o cale de comunicare cu propriii 
copii. Ei vin de la şcoală cu argumentul „Aşa a zis doamna!”. Veţi găsi în paginile acestui ghid 
explicaţii de felul celor pe care doamna învăţătoare/domnul învăţător le oferă elevilor la lecţii, 
astfel încât să fiţi sigur că folosiţi o explicaţie cât mai apropiată.
 Recomandări:

Ÿ Citiţi împreună cu copilul explicaţiile din rubrica Secrete pentru a învăţa uşor/Pastila de 
teorie, apoi cereţi-i să vă spună ce a înţeles. Lăsaţi-l să folosească propriile cuvinte, nu 
este necesar să repete identic informaţiile.

Ÿ Cereţi-i copilului să lucreze singur tema, atât şi aşa cum poate.
Ÿ Încurajaţi copilul să ceară explicaţii cadrului didactic. Stabiliţi împreună ce întrebare să 

pună (o puteţi scrie pe un bileţel prins de pagina ghidului sau pe pagina Agenda mea.
Ÿ Încurajaţi copilul, chiar dacă face greşeli. Faptul că încearcă să lucreze este primul pas, 

dar este un pas important.
Ÿ Atunci când supravegheaţi/ajutaţi copilul la lecţii, etapele de urmat ar putea fi acestea:

- Citirea părţii de teorie (Secrete pentru a învăţa uşor/ Pastila de teorie sau explicaţiile 
şi definiţiile din manualul şcolar)

- Citirea enunţului temei (cerinţa)
- Analiza cerinţei: ce ai înţeles, ce crezi că trebuie să faci, cum rezolvi etc.
- Rezolvarea temei de către copil (Singur!) Încurajaţi copilul să se întoarcă la textul 

citit, la explicaţii sau le enunţul problemei ori de câte ori se află în impas! 
- Verificarea temei pe baza indicaţiilor din rubrica destinată părinţilor
- Stabilirea întrebărilor pentru cadrul didactic (ce să întrebe copilul, ce explicaţii 

trebuie să ceară profesorului)
Ÿ Căutaţi soluţiile/rezolvările la rubrica pentru părinţi. Veţi putea vedea dacă cel mic a 

lucrat corect, dar nu uitaţi că el se poate exprima diferit, chiar şi la matematică!
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UNITATEA 1. CUM ÎMI FAC TEMELE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNĂ

 Provocare- La ce îmi foloseşte?

 Imaginează-ţi că ai participa la o lecţie într-o şcoală din altă ţară, a cărei limbă nu o cunoşti 
sau o cunoşti foarte puţin şi faci numeroase greşeli. Ai înţelege ce explică profesorul? De ce? 
Aşadar, ar fi nevoie să ştii bine limba respectivă pentru a putea comunica cu ceilalţi, să poţi citi 
şi înţelege ceea ce citeşti, să poţi pricepe explicaţiile despre ceea ce ai de făcut.
 Limba şi literatura română este disciplina care te învaţă să te exprimi corect, să înţelegi 
ceea ce citeşti şi să scrii corect ceea ce vrei să transmiţi altora. Datorită exerciţiilor la aceste 
lecţii poţi învăţa şi la matematică, istorie, geografie, ştiinţe ale naturii ori educaţie civică şi chiar 
la o limbă străină, adică înţelegi ce explică profesorul la orice altă materie. Putem spune că 
exerciţiile pe care le faci la limba română te învaţă să înveţi.

LECŢIA 1. Studierea unui text (literar sau informativ)

1.A. Formularea răspunsurilor la întrebări

Secrete pentru a învăţa uşor
Pentru a răspunde la întrebări pe baza textului este nevoie:
- Să citeşti textul de mai multe ori;
- Să explici cuvintele noi cu ajutorul profesorilor/colegilor/dicţionarului;
- Să citeşti şi să înţelegi întrebarea;
- Să cauţi în text informaţia/fragmentul care te ajută să dai răspunsul.

Răspunsul se formulează într-un enunţ complet:
- reluând o parte din întrebare;
- fără să repeţi o parte din întrebare.
Sfat: Pentru a fi sigur că răspunzi corect, este bine să te întorci la text de fiecare 
dată!

a. Exerciţii de grup

 Citiţi cu atenţie fragmentele de text. Oral, formulaţi răspunsurile la întrebări în cel puţin 
două moduri posibile.
 a. Ați auzit de puiul de arici? Nu știa la ce îi folosesc țepișorii. Hotărî să caute răspunsul, 
umblȃnd prin pădure. Întȃlni un iepuraș.

– Tu nu ai țepișori?
– Nu, răspunse iepurașul. Eu am blăniță moale și patru picioare care mă ajută la alergat.

(după Lucia Muntean, Povestea puiului de arici)

Ÿ Ce dorea să afle puiul de arici?
Ÿ Unde a încercat puiul de arici să găsească răspunsul?
Ÿ Ce i-a explicat iepuraşul ariciului?

“Învăţătura cere o muncă în fiecare moment. Munciţi câte puţin, în fiecare zi.”

CAPITOLUL 1 - CUM ÎNVĂŢ LA...
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b. Tudorel era un ciobănaş de vreo zece anişori. Prin isteţimea lui a scăpat  vacile şi oile 
satului din ghearele unor lupi. Nu ştia nici de frică, nici de înşelăciune. El spunea tuturor:

– Sunt cioban. Trebuie să îmi păzesc turma!
Nimeni nu îl biruia.

                                           (după Victor Eftimiu - Fluierul fermecat)
Ÿ Cine era Tudorel?
Ÿ Cum a reuşit Tudorel să îşi apere turma?

c. Soarele este steaua aflată în centrul Sistemului nostru Solar. Energia provenită de la 
Soare sub forma luminii şi căldurii face posibilă întreaga viață de pe Pământ. Plantele 
folosesc lumina Soarelui pentru a-şi prepara hrana, iar oamenii au nevoie de căldură și climă 
favorabilă. 

În cadrul discuțiilor dintre cercetători, Soarele este desemnat uneori și prin numele său 
latin, Sol, sau grecesc, Helios. Simbolul său astronomic este un cerc cu un punct în 
centru.Unele popoare din Antichitate îl considerau ca fiind o planetă. 

(www.wikipedia.org - Soarele)
* Antichitate – vechime; epocă a civilizaţie vechi.

 astronomic – referitor la astronomie (ştiință care se ocupă cu studiul aștrilor, sistemelor de 
aștri, al galaxiilor și al universului).

Ÿ Ce este Soarele?
Ÿ De ce Soarele face posibilă viaţa pe Pământ?
Ÿ Ce alte nume sunt date Soarelui?
Ÿ Ce considerau oamenii din trecut că este Soarele?
Ÿ Care este simbolul astronomic al Soarelui? (Desenează-l.)

b.  Aplicație individuală - fișă de lucru 

Citeşte cu atenţie textul următor.
Păsărelele s-au odihnit puţin, apoi şi-au şoptit nu ştiu ce, au scos un strigăt vesel şi s-au 

ridicat deodată cu toatele. Câteva din ele s-au despărţit o clipă din stol, au atins uşor streaşina 
casei, apoi s-au pierdut iarăşi în mulţimea celorlalte. Puişorii copilaşului îşi luau rămas bun de 
la el şi de la cuibul lor de humă. 

Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălţă şi porni încet să lunece spre asfinţit. 
Copilaşul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc, apoi duse mânuşiţele la 

ochi şi începu să plângă. Maică-sa aruncă furca şi veni în fugă de-l luă în braţe. În cuvinte 
dezmierdătoare îl întrebă ce are. 

Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi. Întinde mâna spre cer, îi arată stolul 
care lunecă în zbor necurmat, şi de-abia îi poate şopti: 

– Puişorii .... 
Mama îl strânge la piept şi îl sărută cu drag: 
– Nu plânge, puiul mamei, au să se-ntoarcă înapoi... la primăvară ... 
Copilaşul se linişteşte. Punând mânuşiţa deasupra ochilor, ca mămucă-sa, privesc 

împreună stolul pe zarea depărtată a cerului.

(Emil Gârleanu - Puişorii)
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Rezolvă următoarele cerinţe:
a. Caută în dicţionar înţelesul cuvintelor: humă, dezmierdător, năvală, necurmat.
b. Scrie, în caiet, un enunţ prin care arăţi despre ce se vorbeşte în textul citit.
c. Caută în text enunţurile care te ajută să formulezi răspunsul la întrebările de mai jos.
Formulează răspunsurile şi scrie-le în caiet.
 1. Ce făceau puişorii copilului?
 2. De ce plângea copilul?
 3. Cum îl linişteşte mama?

c. Sprijin pentru părinţi

Posibile răspunsuri pentru întrebări:
1. Puişorii copilului se pregăteau să zboare spre ţările calde.

Deoarece venise toamna, păsările îşi luau zborul spre ţările calde.
Puişorii îşi luau rămas bun de la cuib şi se alăturau stolului de păsări călătoare.

2. Copilul plângea pentru că puişorii lui plecau.
Văzând că puişorii se îndepărtează, copilul a început să plângă.

3. Mama îl linişteşte spunându-i că puişorii se vor întoarce la primăvară.
Mama i-a explicat că puii lui se vor întoarce la primăvară. Aşa, copilul se linişteşte.

1.B. Formularea(scoaterea) ideilor principale

 Secrete pentru a învăţa uşor
 Ideile principale sunt enunţurile scurte sau titlurile prin care se arată, foarte pe scurt, 
despre ce este vorba într-un fragment.

Pentru scoaterea ideilor principale este nevoie de următoarele etape:
- Citirea cu atenţie a textului;
- Explicarea cuvintelor necunoscute;
- Împărţirea textului în fragmente logice;
- Citirea şi povestirea fiecărui fragment;
- Formularea, orală şi în scris, a ideii fiecărui fragment.
Atenţie! Un fragment logic poate conţine unul sau mai multe alineate!

a. Exerciţii de grup

1. Citiţi fragmentele de mai jos. Povestiţi-le oral, apoi spuneţi despre ce este vorba în ele, 
formulând un singur enunţ.

a.Tudorel era un ciobănaş de vreo zece anişori. Prin isteţimea lui a scăpat  vacile şi oile 
satului din ghearele unor lupi. Nu ştia nici de frică, nici de înşelăciune. El spunea tuturor:

– Sunt cioban. Trebuie să-mi păzesc turma!
                                                                   (Victor Eftimiu - Fluierul fermecat)

b. Vȃntul începu să bată. Zilele erau mai   răcoroase. Apusurile înroșeau pămȃntul.
Frunza își simțea puterile slăbite. Greu putea să țină piept vȃntului. Se clătina în toate 

părțile. Cȃteva prietene fluturară prin aer. 
                                                                       (după Emil Gârleanu - Frunza)
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2. Citiţi textul de mai jos. Găsiţi primele două fragmente logice, folosind ideile principale 
date.

Se povesteşte că, demult, în China antică, era un prinţ care urma să fie încoronat împărat, 
însă pentru aceasta, legea îi cerea să se căsătorească. El a hotărât să organizeze o 
competiţie între fetele de la curte pentru a vedea care dintre ele ar fi demnă să devină 
împărăteasă.

A anunţat că va da o petrecere la care va primi toate pretendentele la tron şi va lansa o 
provocare. 

O bătrână care servea la palat a auzit vorbindu-se despre asta și s-a întristat. Ştia că 
tânăra sa fiică avea sentimente profunde pentru prinţ. 

Când a ajuns  acasă, i-a povestit totul fiicei sale şi a aflat cu uimire că tânăra vrea să 
meargă la petrecere.

– Fiica mea, ce vei face tu acolo? Vor veni fetele cele mai frumoase și mai bogate de la 
Curte. Scoate-ți din minte ideea asta prostească. 

Însă fata i-a răspuns: 
– Ştiu că nu am nicio şansă să mă aleagă pe mine, dar am şansa de a fi cel puţin pentru 

câteva momente alături de prinţ. Asta mă va face fericită.
     (Vasul cel gol - poveste chinezească)

Ideile principale:
1. Prinţul se hotărăşte să-şi aleagă soţia organizând o competiţie la care să participe toate   

pretendentele.
2. O tânără care îl îndrăgea pe prinţ se hotărăşte să participle la competiţie.
Ÿ  Formulaţi cele două idei principale sub forma unor întrebări, apoi sub formă de titluri.
Ÿ  Formulaţi a treia idee principală.

3. Citiţi fiecare fragment, apoi spuneţi ce aţi reţinut. Formulaţi ideea principală 
corespunzătoare fiecărui fragment citit. (Discutaţi între voi. Spuneţi-vă părerea fiecare şi 
alegeţi formularea care vi se pare cea mai bună.)

a. Într-o zi, un băieţel s-a dus la şcoală. Băieţelul era mic, iar şcoala era mare. Dar când a 
văzut că intrarea în clasa lui se face printr-o uşă direct din curte, a fost tare fericit, iar şcoala nu 
i s-a mai părut atât de mare ca la început.

b. A fost odată un şoricel de bibliotecă. Era un şoricel de bibliotecă fiindcă aşa dorise 
mama lui. Ea îl trezea dimineaţă devreme şi îi arăta rafturile pline de cărţi ce trebuiau 
devorate.

Şoricelul nu ştia de ce trebuiau devorate, dar îi făcea mamei pe plac, fiindcă la sfȃrşitul 
unei zile petrecute în compania cărţilor groase primea un păhărel - cȃt un degetar - cu lapte 
nespus de dulce. Înainte de a roade paginile cărţilor, şoricelul avea datoria de a le citi, pare-se 
pentru a aduna multe cunoştinţe şi a deveni, astfel, primul savant din lumea rozătoarelor.

(Elia David - Şoricel de bibliotecă)

c. Te-ai uitat vreodată cu lupa la degetele tale? Dacă da, atunci ai observat, probabil, 
mulțimea liniilor arcuite, circulare și spiralate de pe pielea acestora. Spre deosebire de 
majoritatea cutelor și ridurilor de pe față și de pe alte zone ale corpului nostru, care apar în 
timp, în urma acțiunilor de întindere și de presare a pielii, aceste linii, numite amprente 
digitale, nu sunt rezultatul unor acțiuni repetate de mișcare sau frecare. Fiecare dintre noi se 
naște cu un set unic de amprente. Nici măcar gemenii identici nu au aceleași amprente 
digitale.
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4. Citiţi următorul text.

Jocuri
 de Lev Nicolaevici Tolstoi

  Vânătoarea se sfârşise. Pe covorul întins la umbra mestecenilor tineri, toată lumea se 
aşezase în cerc.

Strivind în preajma lui iarba verde şi mustoasă, Gavrilo ştergea farfuriile şi scotea dintr-o 
cutie piersicile şi prunele învelite în frunze. Printre ramurile verzi ale mestecenilor tineri, 
soarele străbătea şi arunca pete rotunde şi jucăuşe de lumină pe desenul covorului, pe 
picioarele mele şi chiar pe capul pleşuv al lui Gavrilo. O adiere uşoară, ce se furişa prin 
frunzişul copacilor, prin părul şi peste faţa mea asudată mă răcorea înviorător.  

  După ce ni s-a dat îngheţata şi fructele, nu mai aveam ce face pe covor şi, înfruntând 
razele piezişe şi dogoritoare ale soarelui, ne ridicarăm ca să pornim la joacă. 

─ De-a ce să ne jucăm? întrebă Livia, strângând ochii în lumină şi ţopăind prin iarbă. 
Haideţi să ne jucăm de-a Robinson.  

─ Nu. E plictisitor, îngână Vladimir tolănit pe  jos şi molfăind în gură nişte frunze. Mereu 
de-a Robinson! Dacă vreţi cu orice preţ să ne jucăm, mai bine să facem un chioşc.
Se vedea că Vladimir făcea pe grozavul. Era desigur mândru, fiindcă încălecase calul de 

vânătoare şi se prefăcea că-i foarte obosit. De altfel, poate că începuse să aibă prea puţină 
imaginaţie ca să se mai bucure de jocul acela care consta în reprezentarea câtorva scene din 
cartea “Familia Robinson” pe care-o citiserăm cu puţină vreme înainte.

─ Hai, te rog, de ce nu vrei să ne faci plăcerea asta? se ţineau scai fetiţele de el. Poţi să fii      
Charles sau Ernest sau tatăl, cum vrei tu, spunea Catinca, în timp ce-l trăgea de mâneca 
tunicii, silindu-se să-l ridice de jos.   

─ Zău că n-am nici chef, mă plictiseşte! se încăpăţâna Vladimir, întinzându-se şi zâmbind 
mulţumit de el.                                                   

─ Atunci mai bine am fi stat acasă, dacă nu vrea nimeni să se joace, îngână Livia printre 
lacrimi. Era grozav de plângăreaţă. 

─ Ei, hai să începem! Numai, te rog nu plânge; ştii că nu pot să sufăr bâzâiala.
Indulgenţa lui Vladimir ne-a făcut foarte puţină plăcere: dimpotrivă, aerul lui plictisit risipea 

farmecul jocului. Când ne-am aşezat pe pământ şi am început să vâslim din toate puterile, 
închipuindu-ne că ne ducem cu barca la pescuit, Vladimir şi-a încrucişat braţele într-o 
atitudine care n-aducea nici pe departe cu a unui pescar. Eu i-am atras atenţia, dar el  mi-a 
răspuns că-i totuna dacă dăm mai tare sau mai încet din mâini, fiindcă nici nu câştigăm, nici nu 
pierdem nimic, şi prea departe n-o să ajungem. Fără să vreau, îi dădeam dreptate. Când, pe 
urmă, m-am făcut că mă duc la vânătoare, în pădure, cu un băţ pe umăr, Vladimir s-a culcat pe 
spate şi, punându-şi mâinile sub cap, mi-a spus că şi el fusese la vânătoare. Faptele şi 
cuvintele lui ne stricau cheful de joacă şi ne supărau, mai ales că în fundul sufletului trebuia să 
recunoaştem că Vladimir are dreptate.

Ştiu şi eu că dintr-un băţ nu poate ieşi un glonte ca să ucizi o pasăre, ba nu-i chip să tragi 
cu băţul nici măcar o împuşcătură. Era doar un joc. Dacă judecăm aşa, nici cu scaunele nu se 
poate porni la drum; totuşi, cred că Vladimir mai ţinea minte cum, în serile lungi de iarnă, 
acopeream un jilţ cu basmale ca să facem din el o caleaşcă: unul din noi era vizitiu, altul 
lacheu, iar fetiţele stăteau la mijloc; trei scaune se transformau în troică şi porneam aşa, cu 
toţii, în călătorie. Şi câte nu ni se întâmplau de-a lungul călătoriei! Ce vesel şi ce repede 
treceau serile de iarnă!...
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Rezolvă următoarele cerinţe:
- Explică înţelesul cuvintelor scrise înclinat, cu ajutorul Dicţionarului Explicativ al limbii 

române (DEX)
- Citiţi din nou textul în întregime şi spuneţi despre ce este vorba 
- Împărţiţi textul în fragmente. (Primul şi al doilea fragment sunt deja marcate la început 

şi la final cu  .)
- Recitiţi primul fragment şi povestiţi-l. Formulaţi ideea principală, oral şi în scris.
- Recitiţi şi povestiţi, pe rând, fiecare fragment. Formulaţi ideile principale.
- Citiţi planul de idei al textului.
- Povestiţi textul pe baza planului de idei principale.

b. Aplicaţie individuală – Fişă de lucru
Citeşte textul cu atenţie. 

Coroniţa de rouă
(poveste populară)

A fost odată un rege care nu avea decât o fată. Singură la părinţi, era tare răsfăţată. I se 
îndeplineau toate poftele, oricât de trăsnite.

Într-o dimineaţă văzu perlele de rouă strălucind pe florile din grădină. Îi veni o idee 
năstruşnică şi alergă la tatăl ei:

─ Tată, dă poruncă să mi se facă o coroniţă din picăturile de rouă! Sunt mai strălucitoare 
decât perlele adevărate!

Tatăl ei, ştiind că un asemenea lucru este imposibil, încercă în fel şi chip să-i schimbe 
gândurile. Fata atâta îl rugă şi plânse, încât regele dădu poruncă să i se facă prinţesei o 
coroniţă din perle de rouă. 

S-au adunat la palat cei mai pricepuţi bijutieri. Li s-a spus că cel care va reuşi va primi zece 
saci cu galbeni, iar cel ce nu va fi în stare va plăti cu capul. Bijutierii îşi spuneau deja în gând 
ultima rugăciune.

Cel mai bătrân giuvaergiu grăi astfel:
─ Eu o să vă scap de urgie. Aveţi încredere în mintea mea!
A doua zi a cerut să-i vorbească regelui. I-a zis:
─ Prealuminate! Eu voi face coroniţa, dar pentru asta trebuie să iau perlele de rouă chiar

din mâinile prinţesei.
Regele pricepu vorbele cu tâlc ale bătrânului şi se învoi.
Auzind că i se face pe plac, fata nu a stat prea mult pe gânduri. Se grăbi să meargă în 

grădină. Încercă să ia câteva picături de rouă, dar, cum era şi firesc, i se risipiră în palmă. Şi 
aşa se întâmplă ori de câte ori încercă. După o zadarnică strădanie, pricepu ce lucru 
extravagant dorise şi îşi ceru iertare de la tatăl său şi de la bijutieri.

Bătrânul luă galbenii dăruiţi de rege pentru lecţia dată fetei şi se grăbi să-i împartă cu 
ceilalţi giuvaergii.

Rezolvă următoarele sarcini:
a. Completează înţelesul cuvintelor de mai jos. (Foloseşte DEX-ul)
extravagant -
giuvaergiu - 
năstruşnic -
perlă -
strădanie - 
tâlc - 
urgie -
zadarnic - 
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b. Delimitează fragmentele logice ale textului. 
c. Formulează ideile principale sub forma unor enunţuri scurte, apoi sub formă de titluri.
(Poţi folosi un tabel asemănător cu cel de mai jos)

d. Citeşte cu voce tare planul/planurile de idei principale

c. Sprijin pentru părinţi

Ideile principale ar putea fi formulate aşa:

1. Fata răsfăţată a unui rege cere să i se facă o coroniţă din perle de rouă. / Dorinţa fetei
2. Regele cheamă bijutierii din regat şi le cere să facă coroniţa. / Porunca regelui
3. Cel mai bătrân giuvaergiu spune că va face coroniţa, dacă fata îi va aduce perlele de 
rouă. /O idee cu tâlc 
4. Neputând culege perlele de rouă, fata regelui înţelege ce lucru imposibil a cerut. / Lecţia 
primită de fata regelui
5. Bătrânul este recompensat pentru înţelepciunea lui. / Recompensa

1.C. Povestirea textului – timp, loc, acţiune

Secrete pentru a învăţa uşor
Pentru a repovesti o întâmplare citită trebuie:
- Să identifici timpul şi locul acţiunii (Cuvinte cheie: Când? Unde?)
- Să reţii momentele întâmplării în ordinea în care au avut loc. (Aici te poate ajuta planul 

de idei principale!)
- Să redai momentele întâmplării folosind cuvintele tale. Te pot ajuta şi expresiile: mai 

întâi, la început, apoi, pe urmă, până la urmă, la final etc. 
- Să reformulezi replicile personajelor. (Ai mai jos un exemplu.)

Idei principale - enunțuri scurte

Fata cea mică a zis:
─ Te iubesc ca sarea în bucate, tată!

Fata cea mică i-a spus tatălui ei că îl 
iubeşte ca sarea în bucate.
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a. Exerciţii de grup

1. Citiţi cu atenţie textul.
Bradul

(poveste populară)

Era toamnă. Păsările călătoare plecaseră. Rămăsese numai una. Avea aripa frȃntă. Ceru 
ajutor salciei.

─ Îmi dai voie să trăiesc între ramurile tale?
─ Eu nu adăpostesc străini!
Nici stejarul nu dori să o primească. Pasărea ajunse cu greu sub un  brad.
─ Stai pe crengile mele! îi zise uşor bradul.
─ Îți mulțumesc! 
Ÿ Despre ce se vorbeşte în text? Care sunt personajele?
Ce face fiecare personaj? 
Ce crezi despre brad? Dacă ar fi o persoană, ce ai spune despre el?

2. Citeşte textul următor cu atenţie.

Semnul de iarbă
după Silvia Kerim

Luna terminase de mărginit perdelele din bucătărie cu dantele complicate, croşetate de 
ea în lungile ceasuri de zi când n-avea somn, terminase de pus în borcane dulceaţa preferată 
a stelelor, cea din care gustau, drept răsplată când erau răcite şi luau doctorii amare, şi se 
aşezase la fereastra uriaşă a dormitorului ei, ca să privească înspre Pământ. N-o mai făcuse 
de mult...

Când era odihnită, când nu avea ochii obosiţi de citit sau cârpit o-mie-de-perechi-de-
şosete-de-stea, Luna se uita înspre Pământ cu ochelarii ei obişnuiţi. Dar când ochii o lăsau, 
ea lua, din sertarul cu ocheane, ocheanul de sidef anume ticluit ca să poată vedea până 
departe, prin cele mai tainice unghere ale Pământului, ba chiar şi prin străfundurile apelor lui. 
Era tare curioasă din fire Luna!

Luna se uita la Pământ aşa cum se uită copiii la televizor sau la cinematograf-se uita, 
adică, aşa cum te uiţi la ceva îndepărtat şi tare apropiat în acelaşi timp, ceva aflat peste mări şi 
ţări şi, parcă, în acelaşi timp, la tine în odaie. Se uita la el cu plăcere, pentru că îl socotea un fel 
de prieten bun, un prieten care ar locui dincolo de deal şi căruia i se întâmplă mereu fel de fel 
de lucruri.

Într-adevăr, în frumuseţea lui, când aurită de soare, când ninsă-alb, când lucioasă de ploi, 
când  învăluită de vânt, Pământul era întruna schimbător.

Şi iată că tocmai acum, când se aşezase la fereastră, sperând să se mai înveselească 
puţin şi să alunge plictiseala care o împresurase ca o apă călduţă, adormitoare, Luna băgă de 
seamă că pe Pământ se stârnise o zarvă mare.

Învrăjbiţi din cine ştie ce pricini, oamenii intraseră în război.
Luna se frecă la ochi. Nu-i venea să creadă că se poate întâmpla aşa ceva. În mintea ei de 

Lună, oamenii aveau toate motivele să fie mulţumiţi cu traiul pe Pământ. Pământul le oferea în 
dar toate bogăţiile lui. Şi nu le cerea nimic în schimb. Atâta doar: să-l lase în pace, să-i 
respecte pădurile şi animalele. Şi florile. Şi iarba.Şi să-i păstreze apele curate.

Zâmbetul îi pieri.
Apoi, de parcă viaţa l-ar fi părăsit dintr-o dată, Pământul înţepeni ca mort.
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Luna se sperie grozav, temându-se ca nu cumva prietenul ei să se îmbolnăvească de 
inimă rea. „Ar fi o boală fără leac”, îşi zise ea.

Aşa că lăsă, pentru o vreme, treburile gospodăriei în grija stelelor şi, luându-şi din sertar 
ocheanul de sidef, se apucă să studieze Pământul.

Luna era tot mai înspăimântată.
Aştepta, cu încordare, un semn, oricât de mic, care să-i spună că prietenul ei, Pământul se 

face bine. Dar semnul bun nu se ivea. Luna se frământa fără încetare. Ar fi dorit nespus să îl 
ajute. Dar nu putea nicicum.Vrăjile ei nu se potriveau defel pentru o boală atât de grea. O 
boală cum ea nu mai pomenise încă. În cele din urmă (era într-o dimineţă rece, cu cerul 
plumburiu), Luna-l zări cum se trezeşte.

Într-adevăr, Pământul deschisese ochii. Apoi Luna îl auzi cum oftează adânc şi îl văzu 
cum se scutură ca de o amorţeală.

După un timp, cu gesturi tacticoase, Pământul începu să-şi numere rănile. Erau nespus 
de multe....

Ca după o treabă grea, istovitoare, pământul se opri. Un timp se odihni, dorind parcă să 
capete puteri. Apoi Luna băgă de seamă că Pământul începe să-şi oblojească rănile, aşa, 
băbeşte, cu doctoriile pe care le avea la îndemână: Ploaia şi Soarele. Dar rănile i se închideu 
cu greu.

Pe locul fostelor păduri, abia se zărea ─ printre cioturile arse ─ câte un pâlc de puieţi de 
fag ori de molid, răsăriţi anevoie din seminţele aduse de vânt şi bătute de ploi. Valurile mărilor 
şi ale oceanelor erau încă tulburate de rămăşiţele corăbiilor sfărâmate. Pe întinderea 
câmpiilor arse de obuze nu se zărea nicio floare. Doar câte-o buruiană fără vlagă, ce se usca 
într-o clipă, atinsă de arşiţa soarelui nepăsător. Aşa trecu un timp. Timp lung, cât un an, ori o 
sută, ori poate o mie de ani.

Şi iată că, într-o dimineaţă, venind la fereastră să dea perdelele la o parte, Luna băgă de 
seamă, cu bucurie, o schimbare: pe fruntea Pământului răsărise un fir de iarbă!

Şi-apoi, după o zi sau două, Pământul avu din nou vechea înfăţişare. Sub mantia de iarbă 
multă, verde, proaspătă, parcă întinerise. Creştetul i se acoperise iar de codri deşi, foşnind de 
păsări.  Sprâncenele lui, alcătuite din brazi pitici, erau iarăşi stufoase. Vrăbiile ciripeau de zor, 
fericite, printre genele lui verzi.

Pământul surâdea....
─ Da, da, strigă Luna fericită, bătând din palme. Şi-a vindecat rănile şi sufletul! A uitat! sau 

se preface că a uitat relele pricinuite de oameni. Aşadar: i-a iertat!... Semnul iertării este iarba! 
hotărî Luna, dând alene din cap.

Dar, deşi s-a jurat să desluşească şi taina asta (cu ajutorul ocheanului subţire, de argint, 
fireşte!), Luna tot n-a aflat care să fie semnul de iarbă, Semnul iertării, din inima oamenilor...

a. Cu ajutorul dicţionarului, explicaţi cuvintele din text scrise cursiv.
b. Recitiţi textul şi spuneţi ce aţi reţinut.
c. Delimitaţi textul în fragmente logice.
d. Povestiţi, pe rând, fiecare fragment şi formulaţi ideile principale.
e. Completaţi harta textului citit, apoi povestiţi textul.
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b. Aplicaţie individuală - fişă de lucru

Citeşte textul cu atenţie. 

Povestea fulgului de zăpadă
după Trenca Banciu

Era odată, demult, tare demult, o fetiţă care se numea Roua. Avea ochii ca două scântei, 
limpezi şi plini de bunătate. Privirile ei blânde alinau cea mai mare durere. Părul ei era ca un 
val mătăsos, moale şi strălucitor. 

În grădina plină de cele mai frumoase flori, Roua se plimba numai seara. Se ducea în 
serile cu lună plină şi îşi privea chipul frumos în oglinda apei. Când nu era lună, licuricii îşi 
aprindeau felinarele şi se inşirau pe malul apei ca să facă lumină în calea fetei.

Uneori, se oprea sub un pom şi asculta susurul râului, piuitul păsărelelor care se 
pregăteau de somn, foşnetul frunzelor, şoaptele vântului cald de vară care îi mângâia obrajii. 
Se desfăta în parfumul florilor care-i erau atât de dragi. Fiecare floare era socotită o fiinţă 
căreia Roua avea să-i spună ceva. Tuturora le şoptea uşor Noapte bună, mângâindu-le cu 
degetele ei subţiri şi moi când pleca să se culce.

Într-una din zile, mama îi făcu o rochie din voal de mătase subţire ca pânza de păianjen, 
alb şi sclipitor. Fata se privi în oglindă şi dori să iasă afară, în grădina ei dragă.

Deschise uşa. Nu mai văzuse niciodată soarele! Căldura îi învălui trupul. Începu să alerge, 
să cânte, să mângâie florile, încercă să prindă un fluture. Obrajii i se rumeniră, ochii îi 
străluceau mai tare. Fericirea era nemăsurată. Roua se simţea uşoară, parcă plutea. Râdea, 
se învârtea, nu mai avea astâmpăr. Vrând să se oprească în loc, să se odihnească, simţi că nu 
mai poate atinge pământul. Bucuria îi fu mai mare. Se lăsă în voia vântului şi simţi cum se urcă 
tot mai  sus.

Privi în jos. Ce frumos se vedeau casele, grădinile, pământul! Se gândi:
─ Cum de n-am ieşit până acum afară? Ce lucruri minunate am pierdut!
În acest timp, Roua era tot mai uşoară şi urca tot mai sus. Părul ei despletit îi învăluia 

corpul şi rochiţa umflată de vânt o ajuta să urce mai repede, tot mai sus. Urcând aşa, Roua 
simţi că-este frig. Se ghemui, dar frigul era tot mai mare. Simţea că se îngreunează de parcă 
i-ar fi atârnat cineva pietre de picioare. 

3. Personajele întâmplării citite:
.......................................................................................
.......................................................................................

2. Locul şi momentul 
desfăşurării întâmplării:
.................................................
.................................................

1.Titlul
...................................

Autorul
...................................
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5. Momentele importante ale 
acţiunii (ideile principale):
.................................................
.................................................

4. Problema care a declanşat 
acţiunea:
.................................................
.................................................

6. Soluţii/cum s-a rezolvat 
problema:
.................................................
.................................................



Se uită împrejur şi văzu că ajunsese într-un palat de apă. 
Nici n-avu timp să se dumirească unde se află, că se şi deschise o uşă prin care năvăliră o 

sumedenie de copii, care mai mari, care mai mici şi fiecare avea câte un nume: Nor Alb, Nor 
Pufuşor, Noruleţ  Albăstrui.

Roua abia şi-a găsit un loc unde să stea. Imediat apăru şi Nor Cenuşiu, tunând şi 
fulgerând. Cu glas ca din butoi, le spuse să meargă fiecare şi să strângă cât mai multe picături 
de apă, căci pe pământ este nevoie de  ploaie.

Roua a ieşit din palat odată cu ei  şi s-a agăţat de barba lui Bate Vânt.
─ Ţine-te bine, că te duc la soare, i-a spus el. 
Însă au greşit drumul şi s-au trezit la porţile palatului de gheaţă, unde locuia Ger 

Năpraznic.
Ger Năpraznic stătea pe tronul său, cu toiagul de gheaţă în mână şi cu mantaua fluturând. 

Atunci începu să sufle şi Vâjâie Vânt, iar Roua simţi că-i îngheaţă spatele, apoi mâinile, 
picioarele, capul şi încet, încet părea că o cuprinde un somn odihnitor. Când să închidă ochii, 
ea se mai uită o dată spre pământ, să vadă ce-i era mai drag. Spre marea ei bucurie, i se 
înfăţişă tot ce iubise ea mai mult — casa, curtea, grădina, însă florile nu mai erau, păsărelele 
plecaseră de mult, fluturii se ascunseseră. În grădini, pomii erau goi. Pământul era pustiu. 
Trecuse multă vreme de când  plecase. 

─ N-am să te las să îngheţi pământul, Ger Năpraznic! gândi ea. 
Îşi prinse rochiţa înspumată cu mâinile tremurânde şi, întinzând-o, se lăsă uşor în jos, 

sperând să apere pământul de furia gerului.
Şi fiecare fir din ţesătura minunatei rochiţe se prefăcu în câte un firişor sclipitor de zăpadă 

care acoperi pământul să-l încălzească, să ocrotească seminţele care dormeau somnul lung 
de iarnă, aşteptând primăvara. 

Rezolvă cerinţele. Întoarce-te la text ori de câte ori este nevoie.

1. Explică înţelesul cuvintelor necunoscute.
2. Răspunde la întrebări.

a.   De ce Roua se plimba numai seara prin grădină?
b.   Ce fapte prezentate în text arată că Roua îndrăgea florile din grădina ei?
c.   De ce Roua se simţea tot mai uşoară după ce a ieşit în grădină?
d.   Ce legătură este între ţesătura rochiţei şi fulgul de zăpadă? 
e.   Ce a dorit Roua la întoarcerea pe pământ?

3. Gândeşte-te şi spune ce a simţit Roua pe parcursul aventurii sale. Notează 
sentimentele, în ordine.
4. Subliniază, în text, părţile de enunţ din care reiese:

- unde are loc întâmplarea;
- când au loc momentele întâmplării.

5. Împarte textul în fragmente, apoi formulează, în scris, ideile principale.
6. Povesteşte, oral, textul citit.
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1.D. Personajele textului
  
Secrete pentru a învăţa uşor
Personajele unui text sunt persoanele sau obiectele personificate (care au însuşiri 

omeneşti) care iau parte la acţiune. De regulă, aceste personaje vorbesc între ele (participă la  
dialoguri), îşi exprimă ideile/sentimentele. 

Pentru a prezenta un personaj este necesar:
- Să spui ce nume are şi ce este;
- Să te referi la felul în care arată (dacă este specificat în text);
- Să precizezi însuşirile sufleteşti, aşa cum reies acestea din întâmplările la care 

participă.

a. Exerciţii de grup
1. Spuneţi cum se numeşte şi cum arată fiecare personaj. Ce ştiţi despre fiecare?

2. Citiţi cu atenţie fragmentul. Ce puteţi spune despre cele două personaje?

─ Bunicule, bunicule, ai grijă, c-adormi, bunicuţule! Uite-ţi cade pipa din gură...
Şi nepotul, de-un cot şi-o palmă, prinzându-se cu mâinile fragede roşcate de soare, de 

genunchii bătrânului, se lasă, huiţându-se, pe spate, atingând cu căpşorul bălan iarba subţire, 
mlădioasă de sub nucul bătrân, încărcat de frunze pline de umbră şi de arome. Bunicul, însă, 
adormise în barba lui albă, pătată ruginiu sub buza de jos. Pipa, uitată-ntre dinţii tociţi de ani, 
doarme şi ea, iar mustăţile – stufoase, roşcate – stau cuminţi sub nasul de vultur. Faţa 
bătrânului pare tăiată în piatră, aşa e de liniştită. Brazdele de pe frunte şi de pe obraz sunt 
adânci, împietrite.

(Ion Agârbiceanu – Nepotul)
*a se huița - a se da în leagăn; a se hâţâna
bălan- blond, bălai;
brazde- (aici) riduri;

3. Citiţi cu atenţie textul:
Vrăjitorul din Oz

după L. Frank Baum

Casa lui Dorothy fu luată pe sus de furtună şi aruncată pe o pajiste cu flori multicolore. 
Numai Marele Vrăjitor Oz din Oraşul Smaraldelor o putea ajuta să se întoarcă acasă, aşa cum 
îşi dorea. Trebuia să urmeze Cărarea galbenă.

Într-un lan de grâu îl întâlni pe Sperie-Ciori, iar lângă drum pe Omul de Tinichea. Îi luă cu 
ea. Într-o  pădure întunecoasă auziră mârâitul unui animal sălbatic. Lui Dorothy îi bătea tare 
inima, iar Toto era prea speriat ca să mai latre.
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Un leu sări în drumul lor. Toto alergă lătrând spre leu. Fiara deschise gura. Dorothy se 
repezi înainte:

─  Să nu îndrăzneşti să îl muşti pe Toto! Ditamai dihania să muşte un biet căţeluş! Eşti un 
mare laş.

─  Ştiu, spuse Leul, ştergându-şi o lacrimă cu vârful cozii. Acesta e necazul meu. Pericolul 
mă sperie îngrozitor. Dacă nu aş avea inimă, poate nu aş fi atât de laş.

 Sperie-Ciori îi zise că merg în Oz şi va cere Vrăjitorului puţină minte, iar Omul de 
Tinichea o inimă ca să simtă emoţiile.

─  Credeţi că Marele Oz ar putea să îmi dea şi mie curaj? întrebă Leul.

Rezolvaţi cerinţele, întorcându-vă la text ori de câte ori este nevoie.
 1. Spuneţi ce aţi înţeles din text.
 2. Explicaţi înţelesul cuvintelor necunoscute.
 3. Completaţi un tabel asemănător cu cel de mai jos. (Realizaţi tot atâtea rânduri câte 

personaje identificaţi în text.)

4. Prezentaţi, pe rând, personajele din textul citit.
5. Cu ce personaj aţi dori să semănaţi? De ce? Discutaţi în grup.

b. Aplicaţie individuală – Fişă de lucru

Citeşte textul cu atenţie.
Boierul şi Păcală

de Ioan Slavici

Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată vede o trăsură venind spre el. 
Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, și-l ridică drept în sus. În trăsură era boierul, 
cucoana și vizitiul, care mâna caii. Boierul, văzând pe Păcală, spuse vizitiului să oprească 
trăsura: 

–  Bună ziua! 
Păcală răspunde: 
─  Mulțămim! 
─  Dar ce faci aici? 
–  D-apoi, cucoane, ia, am pus și eu lemnul ista să se hodinească olecuță, că apoi îl duc 

acasă. Da' dumneavoastră unde vă duceți? 
–  Eu am auzit de unul Păcală, care păcălește oamenii, și mă duc să-l găsesc, să mă 

păcălească și pe mine. 
Păcală îi zice boierului: 
–  Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am 

uitat păcălitorul acasă. Dați-vă jos din trăsură, să-mi aduc păcălitorul. Dumneavoastră, 
cucoane, țineți lemnul ista bine, să nu se clatine, că eu vin îndată. 

curajoasă – pleacă în căutarea 
Marelui Oz; îl înfruntă pe leu când 
sare la Toto
prietenoasă – .........................................
grijulie – ..................................................

Ce este

fetiţă

Numele personajului

Dorothy
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Când boierul ținea cât putea trunchiul să nu se clatine, Păcală se sui în trăsură și plecă. Se 
face noapte, și Păcală nu mai vine. Stau așa toată noaptea și a doua zi dimineaţa numai ce 
trece un om. 

–  Bună ziua! zice omul. 
–  Bună ziua! îi răspunde boierul. 
–  Dar de ce stați dumneavoastră acolea? 
–  Așteptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. Mi-a spus că vine 

degrabă cu trăsura, și nu mai vine. 
Atunci omul spune boierului: 
–  D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a dus cu trăsură și cu cai cu tot? 
Și așa rămase boierul păcălit și fără trăsură.

1. Scrie care sunt personajele şi care crezi că sunt însuşirile lor.
2. Dacă ai putea, în locul cărui personaj ai vrea să fii? De ce?
În locul cărui personaj nu ţi-ar plăcea să fii? De ce?

c. Sprijin pentru părinţi 

Cereţi copilului să citească din text enunţurile în care se vorbeşte despre fiecare personaj, 
respectiv ce spune fiecare personaj. Încurajaţi-l să îşi exprime părerea despre fiecare 
personaj din text, bazându-se pe întâmplarea citită.

d. Jurnal de învăţare

Gândeşte-te şi completează:

Atunci când îmi fac tema la limba şi literatura română ar trebui (Scrie 3 reguli importante):
a. ..................................................................................................................................................
b. ..................................................................................................................................................
c. ..................................................................................................................................................

Cred că cel mai bine mă descurc atunci când mi se cere să ............................................... 
.......................................................................................................................................................

Dacă îmi fac cât mai bine temele la limba şi literatura română, atunci voi putea să ........
.......................................................................................................................................................

Lucrând temele din acest subcapitol, am citit textele:
1.
2.
3.
4.
5.
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e. Evaluare
Fişă de lucru (1)

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele.

Cei patru prieteni
după Cristina Tohănean

A fost odată un papagal cu pene lucioase, roşii, verzi şi albastre. El găsi o sămânţă neagră 
şi rotundă. Se hotărî să o planteze. 

Începu să sape o groapă. Veni o maimuţică.
─ Vrei să ud eu sămânţa? întrebă ea.
Un ursuleţ cu blăniţa cafenie, moale şi pufoasă se apropie de ei.
─ Eu o să sap, o să smulg buruienile, o să îndrept planta! spuse el.
Veni şi elefănţelul. El avu grijă să nu se apropie niciun animal erbivor. Plăntuţa crescu. 

Deveni pom înalt, puternic, plin de fructe. Tot împreună au muncit ca să adune fructele.
Rezolvă:
a. Scrie care sunt personajele textului.
b. Răspunde la întrebări:
Ÿ Cine a găsit sămânţa?
Ÿ Cum arăta ursuleţul?
Ÿ Ce a făcut elefantul? 
c. Cum crezi că au cules fructele? Scrie două enunţuri.
d. Alege şi scrie în caiet proverbul care se potriveşte textului:
 Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge.
 Unde-s mulţi, puterea creşte.

Fişă de lucru (2)

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.

Uriaşul cel egoist
după Oscar Wilde

În fiecare după-amiază, când ieşeau de la şcoală, copiii aveau obiceiul să intre în grădina 
Uriaşului, ca să se joace. Grădina era mare şi frumoasă. Deasupra ierbii se ridicau flori 
galbene ca nişte stele şi doisprezece piersici înfloreau primăvara, acoperindu-se cu plăpânde 
flori roze, iar toamna se rupeau de greutatea poamelor. În pomi, păsărelele cântau aşa de 
dulce, încât copiii se opreau din joc să le asculte.

Într-o zi, Uriaşul care stătuse şapte ani la prietenul lui Căpcăunul, hotărî să se întoarcă 
acasă. Când ajunse la castel, văzu copiii jucându-se în grădină.

─ Ce căutaţi aici? strigă el cu un glas înfricoşător şi copiii o luară la fugă. Grădina mea nu e 
o grădină a tuturor, zise el, şi nu dau voie să se joace nimeni în ea, în afară de mine. Şi ridică un 
zid înalt de jur împrejur, iar pe zid puse o tăbliţă: „Intrarea oprită”

Bieţii copii nu mai aveau unde să se joace. Încercară ei să se joace în drum, dar drumul era 
plin de praf şi de pietre şi nu le plăcea. Când îşi sfârşeau lecţiile, umblau împrejurul grădinii, pe 
lângă zid, istorisindu-şi unul altuia minunile dinăuntru.

În curând veni primăvara şi tot câmpul se umplu de flori şi de păsărele. Numai în grădina 
Uriaşului egoist era tot iarnă.Păsărilor nu le mai venea să cânte de când nu mai erau copiii şi 
pomii uitaseră să mai înflorească. 
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Odată, o floare frumoasă îşi scoase capul din iarbă, dar când văzu că nu e nimeni 
înăuntru, se întristă atât de tare, încât se furişă încet, la loc în pământ, şi adormi mai departe. 
Numai zăpada şi gerul se veseleau.

─ Primăvara a uitat să mai vină! strigau ele. O să stăm aici tot anul.
Şi poftiră şi pe Crivăţ să vină. Crivăţul veni îmbrăcat în zece cojoace. Urla toată ziua prin 

grădină şi da jos toate hornurile în drumul lui. Grindina sosi şi ea, îmbrăcată într-o haină 
cenuşie şi cu răsuflarea de gheaţă. În fiecare zi răpăia câte trei ceasuri pe acoperişul 
castelului, până sparse mai toate olanele şi pe urmă o lua la goană de jur împrejurul grădinii, 
cât o ţineau picioarele.

─ Nu pricep de ce nu mai vine primăvara, zicea Uriaşul cel egoist, uitându-se pe fereastră 
în grădina lui înzăpezită. Ar fi timpul să se mai schimbe vremea!

Dar primăvara nu veni, cum nu veni nici vara. Toamna dărui fructe de aur tuturor grădinilor, 
numai grădinii Uriaşului nu-i dărui nimic.

Într-o dimineaţă, Uriaşul stătea în pat, când auzi un cântec frumos. Era o biată mierlă care 
cânta într-un pom, lângă fereastră; de atâta timp nu mai auzise glas de păsări în grădina lui, 
încât i se păru că asculta muzica cea mai măiastră. Grindina se opri din răpăiala ei, Crivăţul 
tăcu şi o mireasmă dulce veni prin fereastra deschisă.

Uriaşul sări din pat şi alergă la fereastră. Şi...ce credeţi că a văzut?
O privelişte minunată. Printr-o spărtură de zid, copiii se strecuraseră în grădină şi se 

urcaseră în toţi pomii. În fiecare pom era un copil. Pomilor le părea aşa de bine, încât se 
acoperiseră de flori şi îşi legănau uşor ramurile deasupra capetelor lor. Păsările zburau 
încoace şi încolo şi ciripeau, florile râdeau printre firele de iarbă verde.

Numai într-un colţ al grădinii era tot iarnă. Un băieţaş mititel nu putea ajunge până la 
ramurile pomului şi se învâtea în jurul lui, plângând amar. Bietul pom era tot acoperit de 
zăpadă şi chiciură, iar Crivăţul îl scutura, urlând înverşunat.

─ Suie-te, băiete! se ruga pomul, şi-şi îndoia crengile cât putea, dar băieţaşul era prea mic 
şi nu ajungea.

  Inima Uriaşului se înmuie când îl văzu.
─ Ce egoist am fost! strigă el. Acum ştiu de ce nu mai venea primăvara în grădina mea. Am 

să-l urc pe băieţaş tocmai în vârful pomului, apoi am să dărâm zidul. Grădina o să fie de acum 
încolo locul de joacă al tuturor copiilor.

Coborî pe scări, încetinel, deschise uşor uşa de-afară şi ieşi în grădină. Când copiii îl 
văzură, se speriară aşa de rău, încât o luară la fugă şi iarna se întoarse iar în grădină. Numai 
băieţelul nu fugi. El nu văzuse nimic din pricina lacrimilor. Uriaşul se apropie încetişor, îl luă în 
braţe cu băgare de seamă şi-l sui tocmai în vârful copacului. Deodată, pomul înflori, păsările 
începură să cânte. Băieţaşul îl luă pe Uriaş de gât şi-l sărută.  

Ceilalţi copii, văzând că Uriaşul nu mai este rău, năvăliră îndărăt în grădină şi cu ei se 
întoarse şi primăvara.

─ A voastră să fie grădina de acum încolo, zise Uriaşul şi dădu jos zidul împrejmuitor.
În acel moment copacul şi-a scuturat florile albe, iar ramurile lui de aur s-au încărcat cu 

poame de argint. Lumea care se ducea spre târg pe la amiază, găsi pe Uriaş jucându-se cu 
copiii în cea mai frumoasă  grădină care s-a văzut vreodată. 
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Rezolvă cerinţele următoare. Întoarce-te la text ori de câte ori este nevoie.

1. Răspunde în scris la întrebări:
a. Ce obicei aveau copiii?
b. Ce a făcut Uriaşul când s-a întors acasă?
c. De ce nu a mai înflorit grădina Uriaşului?
d. Cine a pus stăpânire pe grădină?
e. Cum şi-a dat seama Uriaşul cel egoist că a greşit?

2. Formulează idea principală a fragmentului marcat cu   la început şi la sfârşit.

3. Scrie:
- care sunt personajele textului;
- unde are loc întâmplarea;
- când are loc întâmplarea;
- două însuşiri ale Uriaşului.

4. Scrie ce poţi învăţa din acest text.
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Vocabular:

egoist - cel care nu se gândeşte decât la el;
plăpând - delicat, gingaş, sensibil;
a istorisi -  a povesti;
crivăţ - vânt puternic şi rece care suflă iarna în anumite zone din ţară;
olane - bucăţi de argilă arsă, folosite pentru acoperişurile caselor;
mireasmă - miros plăcut şi puternic;
chiciură - cristale de gheaţă care se depun iarna pe crengi;
înverşunat - aspru, cumplit, crud, încrâncenat;
târg - spaţiu special amenajat unde se cumpără şi se vând mărfuri.



LECŢIA 2. Memorarea unei poezii

Secrete pentru a învăţa uşor

Pentru a memora o poezie se recomandă să respecţi următorii paşi:

- Citeşti poezia în întregime.
- Explici cuvintele noi, al căror înţeles nu îl cunoşti.
- Citeşti de câteva ori primele versuri (care au legătură între ele, până la punct)/prima 

strofă, cu voce tare sau în şoaptă, încercând să le reţii.
- Spui versurile pe care le-ai reţinut, repetându-le de 2-3 ori. 
- Citeşti şi încerci să reţii, în acelaşi mod, un alt grup de versuri/ o altă strofă.
- Spui noile versuri, de câteva ori.
- Reciţi toate versurile învăţate (prima strofă + a doua strofă).  
- Procedezi la fel cu următoarele strofe: le înveţi pe rând, separat, apoi le reciţi împreună 

cu ce ai memorat mai înainte.

Încă-i toamnă…
de Emilia Plugaru

Scuturând din păr zăpadă,
Iarna, pe neprins de veste,
A sosit în plină toamnă,
E ograda ca-n poveste.
 
Dar o ploaie zăpăcită
A şi colorat zăpada.
Ca o foaie mâzgălită
E acum toată ograda.
 
Azorică revoltat
Latră-ntruna: Ploaie caldă,
De ce oare-ai desenat
Pete negre pe zăpadă?
 
Şterge petele mai iute,
Vreau să plec la săniuş!
– Nu se poate, e devreme,
Încă-i toamnă, căţeluş…

Ÿ  Exerciţii care pregătesc memorarea poeziei:
a. Citiţi poezia în întregime.
b. Spuneţi despre ce este vorba în poezie.
c. Explicaţi cuvintele al căror înţeles vă este 

necunoscut.
d. Citiţi, pe rând, fiecare strofă şi spuneţi despre ce se 

vorbeşte. Puteţi să desenaţi sau să scrieţi.

Ÿ  Memorarea poeziei
a. Citiţi de mai multe ori prima strofă, în gând/în şoaptă/ 

cu voce tare.
b. Spuneţi cu voce tare versurile primei strofe. 

Repetaţi-le de mai multe ori.
c. Citiţi a doua strofă de mai multe ori.
d. Recitaţi a doua strofă până o reproduceţi fără 

greşeală.
e. Recitaţi prima şi a doua strofă.
f.  Învăţaţi strofa a treia – citiţi, memoraţi, recitaţi (ca la 

primele două strofe.
g. Recitaţi cele trei strofe, împreună.
h. Cititi, memoraţi şi recitaţi a patra strofă.
I.  Recitaţi întreaga poezie.

Ÿ  Exerciţii după memorare
 Scrieţi după autodictare o strofă/ toată poezia.

26

a. Exerciţii de grup



b. Aplicaţie individuală – Fişă de lucru

Memorează singur poezia de mai jos.

Vocabular:

arţar – arbore cu lemnul alb şi tare, cu frunze late;
stârpitură – fiinţă nedezvoltată, pipernicită;
a i se năzări – a i se părea cuiva că vede sau aude 
ceva ce nu există; a vedea nedesluşit, de departe.

1. Recită numai prima strofă. Realizează un desen care se potriveşte versurilor.
2. Recită numai a doua strofă. Scrie strofa după autodictare.
3. Recită întreaga poezie.

LECŢIA 3.  Exprimarea unei opinii/idei

Secrete pentru a învăţa mai uşor

Pentru a-ţi exprima o idee sau o opinie în legătură cu un fapt, trebuie să cunoşti destul de 
bine aspectul respectiv.

Dacă este vorba despre un text, atunci trebuie să citeşti cu multă atenţie textul, chiar de 
câteva ori. Pentru a te lămuri, pune întrebări adulţilor sau colegilor despre informaţiile aflate.

După ce citeşti textul/fragmentul, spune-ţi părerea. Poţi începe aşa:
Părerea mea este că....
Eu cred că .....
Sunt de acord/ Nu sunt de acord cu ideea că......... deoarece......

a. Exerciţii de grup

1. Priviţi imaginile. Ce credeţi despre aspectele prezentate?
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Ţânţarul şi avionul
de Otilia Cazimir

Sub o frunză de arţar,
Stă la umbră un ţânţar,
Sus, un avion subţire
Zbârnâie ca un bondar.
 
– Ia te uită, stârpitura,
M-a trezit din somn cu gura!
Uite-aşa i se năzare,
Parcă-i cine ştie cine…
Doar că bâzâie mai tare,
Dar încolo-i mic cât mine!



2. Citiţi cu atenţie fragmentul de mai jos.

Puişorul nostru era tare curios, aşa că plecă haihui. Întâlni o namilă cu patru labe, cu 
urechile cam lungi şi pleoştite, cu nasul cârn.

─ Unde ai plecat, prichindelule?
─ Am plecat să cunosc lumea. Aş vrea să găsesc un prieten.
Codiţă, câinele de pază, îi fu ghid prin ogradă. Îi arătă animalele şi şura veche,  îi explică 

de cine să se apere, se jucară împreună.

Ÿ Ce părere aveţi despre Codiţă, câinele de pază?
Ÿ Aţi proceda la fel dacă aţi avea un prieten mai mic? De ce?

3. Citiţi cu atenţie textul de mai jos.

Restul se aruncă

Oamenii sunt o specie deosebit de interesantă, nu credeţi? Suntem dotaţi cu posibilitatea 
de a gândi, de a alege  diferitele tipuri de situaţii şi de a lua decizii bazându-ne pe ceea ce 
aflăm sau ştim. Şi, cu toate acestea – şi nu de puţine ori – alegem să închidem ochii sau să 
privim în altă parte în loc să luăm o decizie sau să facem ceva pentru oprirea unui rău.

De cele mai multe ori gândim: „nu mi se întâmplă mie, deci oricum nu are nici o importanţă 
dacă  fac ceva sau nu”. Ştiţi voi, scuzele pe care le folosim uneori pentru a ne uşura viaţa.

Probabil vi s-a întîmplat fiecăruia  ca atunci  când nu mâncaţi tot din farfurie, mama să vă 
facă  să vă simţiţi teribil de vinovaţi pentru că „bieţii copii africani nu au ce mânca, iar tu arunci 
jumătate din porţie!”. Vă veţi gândi: da, înseamnă că restul de alimente este trimis către cei 
care au nevoie, nu? Nu. Ceea ce nu se consumă este aruncat. Producătorii îşi vând bunurile 
magazinelor. Acestea acceptă doar fructele sau legumele care au o formă, o greutate sau un 
aspect anume. Ceea ce nu este primit, se aruncă. Având în vedere că hrana înseamnă într-o 
bună parte alimente proaspete, acestea se deteriorează relativ rapid. Ceea ce nu se vinde, se 
aruncă. 

Când  tragem linie, observăm  că o bună cantitate de hrană ajunge la groapa de gunoi, 
hrană ce ar putea fi utilizată atât pentru alimentaţie, cât şi pentru alte scopuri, mai nobile decât 
ghena: alimentaţia animalelor, compostul şi fabricarea de îngrăşăminte etc. 

Ce putem face? Să nu cumpărăm mai mult decât ceea ce ne trebuie, să nu ne umplem 
frigiderul, să nu ne fie teamă să luăm produse ce expiră în două-trei  zile sau mere care sunt 
puţin zgâriate ori banane uşor lovite. Dacă nu, ajung la gunoi!

* a se deteriora – a se strica, a se degrada;
compost - îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferitelor 

resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanțe minerale.

1. Răspundeţi la întrebări:
a. Ce se întâmplă cu produsele alimentare care nu se vând? Dar cu cele care nu sunt 

primite de magazine?
b. Ce se poate face cu alimentele care se aruncă?
c. Ce pot face oamenii pentru a nu mai arunca alimente?
d. De ce autorul textului spune că oamenii sunt o specie destul de interesantă?

2. Voi ce părere aveţi despre faptul că:
- se aruncă atâtea alimente?
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- marile magazine nu primesc la vânzare decât produse care au o anumită mărime, un 
anumit aspect?

3. Ce părere aveţi despre soluţiile enumerate în ultimul fragment al textului? Sunteţi de 
acord cu acestea? De ce? 

b. Aplicaţie individuală 
Fişă de lucru (1)

Fişă de lucru (2)

Citeşte textul cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele.

Un copil obişnuit
după R. J. Palacio

Ştiu, nu sunt un băiat obişnuit de zece ani. Adică, sigur, fac lucruri obişnuite. Mănânc 
îngheţată. Merg cu bicicleta. Mă joc cu mingea. Am jocuri electronice. Lucrurile astea mă fac 
obişnuit, presupun. Şi mă simt normal, pe dinăuntru. Dar copiii obişnuiţi nu-i fac pe alţi copii 
obişnuiţi s-o ia la fugă ţipând pe terenul de joacă. Iar la copiii obişnuiţi nu se holbează lumea 
oriunde se duc.

Dacă aş găsi o lampă fermecată şi mi-aş putea pune o dorinţă, aş vrea să am un chip 
normal, pe care să nu-l remarce nimeni. Aş vrea să pot merge pe stradă fără să mă observe 
lumea şi fără să întoarcă privirea. Aşa că iată ce cred: nu sunt un copil obişnuit pentru simplul 
motiv că nimeni nu mă consideră aşa. Dar eu m-am obişnuit deja cu înfăţişarea mea. Ştiu să 
mă prefac că nu văd ce mutre fac ceilalţi. Mama, tata, Via şi cu mine ne pricepem cu toţii la 
treaba asta. De fapt, nu-i întru totul adevărat. Via nu se pricepe prea bine. Se supără rău 
atunci când oamenii fac vreo grosolănie. De exemplu, pe terenul de joacă nişte copii au scos 
nişte sunete . Nu ştiu exact ce fel de sunete, pentru că eu nu le-am auzit. Dar Via le-a auzit şi a 
început să strige la copii. Aşa e ea. Eu nu sunt la fel.

Via nu mă consideră nici ea obişnuit. Spune că da, dar dacă aş fi obişnuit, n-ar simţi atâta 
nevoie să mă protejeze. Nici mama şi tata nu mă consideră obişnuit. Ei mă consideră 
extraordinar. Cred că eu sunt singurul om din lume care îşi dă seama cât sunt de obişnuit.

Mă numesc August, să ştiţi. Nu vă voi descrie cum arăt. Indiferent ce grozăvie v-aţi 
imagina, probabil că este mai rău.

Săptămâna viitoare voi începe clasa a cincea. Până acum n-am mai fost niciodată la o 
şcoală adevărată, aşa că sunt mort de frică. Lumea crede că nu m-am dus la şcoală din cauza 
înfăţişării mele, dar nu-i ăsta motivul. 

a. Ce crezi că fac fetele? Scrie două  
enunţuri.

b. Cum crezi că îşi petrec timpul cele două 
prietene, de obicei? Scrie o listă cu trei 
activităţi.

c. Tu cum îţi ajuţi prietenii? Scrie două 
enunţuri. 

d. Suntem cu toţii diferiţi. Tu ce crezi, este 
bine că suntem aşa? De ce?
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Nu m-am dus din cauza operaţiilor. De când m-am născut, am fost operat de douăzeci şi şapte 
de ori. Cele mai grele operaţii s-au petrecut înainte să împlinesc patru ani, aşa că nu mi le 
aduc aminte. Dar de atunci am mai făcut câte două sau trei operaţii în fiecare an, unele mai 
mari, altele mai mărunte. 

Sunt mic pentru vârsta mea şi mai sufăr şi de alte mistere medicale cărora doctorii nu le-au 
dat de capăt, aşa că am fost bolnav mult şi des. În consecinţă, părinţii mei au hotărât că este 
mai bine să nu merg la şcoală. Dar acum sunt mult mai puternic. 

1. Răspunde la întrebări:
a. Cum se numeşte băiatul care povesteşte despre el?
b. De ce August se consideră un copil obişnuit?
c. De ce August spune că este mort de frică?
d. De ce August nu a fost până acum la şcoală?
e. Ce ar face August dacă ar avea o lampă fermecată?

2. Ai aflat din text că oamenii îşi întorc privirea când îl văd pe August. De ce fac acest lucru? 
Ce părere ai despre aceasta?

3. August consideră că acum este mai puternic şi a hotărât că va merge la şcoală. Ce crezi 
despre decizia lui? Îi va fi mai bine sau nu? De ce?

4. Dacă August ar deveni colegul tău de clasă, cum ai proceda? De ce? Povesteşte în scris 
(2-3 enunţuri).

LECŢIA 4.  Construirea unui dialog

Secrete pentru a învăţa uşor

Dialogul reprezintă convorbirea dintre două sau mai multe persoane.
În scris, la începutul vorbelor unei persoane se pune linie de dialog. Înaintea liniei de 

dialog se lasă alineat.
Vorbele unei persoane pot fi anunţate de enunţuri ale povestitorului în care apar cuvintele 

a spus/spune, a zis/zice, a întrebat/întreabă, a răspuns/răspunde etc. Aceste enunţuri au la 
final semnul două puncte (:). 

Exemplu
Doamna învăţătoare ne-a chemat şi ne-a spus:
─ Mâine mergem în vizită la colegii din clasa pregătitoare.

a. Exerciţii de grup

1. Citiţi dialogul de mai jos. Explicaţi semnele de punctuaţie. Arătaţi cine vorbeşte de 
fiecare dată.

─ Cȃt ai dat pe încălțări? întrebă sfios Iepurele.
─ Doi galbeni am dat, răspunse Ogarul.
Şi Ogarul începu a se fuduli cu cizmele lui     
─ Se găsesc cizme și pentru mine? vru să știe Iepurele.
─ Bineînţeles! La târg sunt cizme de toate felurile. Dacă vrei, mergem împreună!
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2. Transformaţi povestirea de mai jos în dialog. Păstraţi enunţurile povestitorului care 
ajută să înţelegem despre cine se vorbeşte în text.

Puiul de arici nu știa la ce îi folosesc țepișorii. Hotărî să caute răspunsul, umblȃnd prin 
pădure. Întȃlni un iepuraș.

Îl întrebă dacă el nu are ţepişori. Iepuraşul îi răspunse că nu are ţepi pentru că nu are 
nevoie de ei, dar că are patru picioare care îl ajută la alergat atunci când vrea să scape de 
duşmani. Ariciul a zis că înţelege că şi ţepişorii lui îl apără de duşmani.

3. Priviţi cu atenţie imaginea. Daţi nume 
copiilor. Scrieţi un scurt dialog pe care l-ar putea 
purta.

Folosiţi expresiile: 
Te rog, mă poţi ajuta să...
Ce crezi despre...?
Mulţumesc. Acum ştiu să...
Cu plăcere! Dacă vrei,.......

b. Aplicaţie individuală – Fişă de lucru

1. Priveşte imaginea. Imaginează-ţi că unul dintre copii eşti tu. Scrie un dialog scurt, 
folosind linia de dialog de 4-5 ori.

Indicaţii:

Ÿ Prezintă, în două enunţuri:
- când se întâmplă acţiunea şi locul unde se 

află copiii;
- ce fac copiii.

Ÿ Foloseşte completări din care se înţelege cine 
vorbeşte (de exemplu: spune Mara.)

Ÿ F o l o s e ş t e  s e m n e l e  d e  p u n c t u a ţ i e 
corespunzătoare.

2. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu fetiţa din 
imaginea alăturată la o acţiune de curăţenie în 
localitatea voastră. Scrie un dialog, în care să te 
referi şi la motivul pentru care aţi mers la acţiune.

Foloseşte formule de salut potrivite.

c. Sprijin pentru părinţi

Îndemnaţi copilul să poarte un dialog imaginar oral cu personajul, înainte de a se apuca de 
scris. Puteţi purta chiar dumneavoastră un dialog cu el ca şi cum aţi fi unul dintre vorbitori.

Exemplu:
Ieri m-am întâlnit cu Maria. Era tare veselă.
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─ Bună, Maria! De unde vii aşa de veselă?
─ Bună, Clara! Am fost cu clasa mea la teatru. Mi-a plăcut tare mult spectacolul.
─ Ce piesă aţi văzut? Poate merg şi eu cu părinţii mei.
─ Chiar îţi recomand să mergi. Am văzut Vrăjitorul din Oz. Actorii sunt foarte buni. Nici nu 

am simţit când a trecut timpul.

LECŢIA 5. Realizarea unei compuneri
 

Secrete pentru a învăţa uşor

Compunerea respectă regulile unui text narativ, în care se povesteşte o întâmplare, sau 
ale unui text descriptiv, în care descrii o persoană sau un loc/un obiect.

Compunerea care prezintă o întâmplare este alcătuită din:
a. Introducere – reprezintă momentul introductiv în care se prezintă locul, timpul acţiunii şi 

personajul
• Descrie locul în care se desfăşoară acţiunea. Creează atmosfera în care se va 

desfăşura acţiunea.
• Foloseşte expresii care arată timpul: odată, demult de tot, într-o zi, aseară etc.
• Prezintă personajul prin nume şi descriere în câteva cuvinte.
b. Cuprins –Prezintă faptele în ordine logică.
• Foloseşte cuvintele: deodată, pe când, în timp ce etc.
• Nu te pierde în detalii care ţi-ar putea abate atenţia de la firul întâmplării.
• Încearcă să creezi suspansul şi să ţii trează atenţia cititorului.
• Inventează întâmplări prin care să faci acţiunea să avanseze.
c. Încheiere – Prezintă modul în care se sfârşeşte acţiunea.
Indicaţii:
• Respectă firul poveştii, trecând prin momentele importante.
• Creează personaje. Personajele înseamnă nume, portret fizic, portret moral, fapte, 

limbaj folosit.
• Înainte de a scrie compunerea, fă un plan de idei.
• Alege un titlu potrivit.
• Scrie corect cuvintele şi foloseşte semnele de punctuaţie potrivite.
• La final, citeşte-ţi compunerea cu voce tare ca să auzi cum sună.

a. Exerciţii de grup

1. Citiţi textul şi delimitaţi părţile unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere. Spuneţi 
ce conţine fiecare parte a compunerii.

Pisoiul încălţat

A venit iarna. Gemy era încă pisoiaş.
Într-o zi, Dana l-a luat la plimbare. S-au legat amândoi la gură cu fularul, să nu răcească. 

Fetiţa avea ghete, Gemy nu. Când s-au întors acasă, lăbuţele pisoiului erau reci ca gheaţa. 
Dana a hotărât să îi cumpere nişte adidaşi îmblăniţi. 

A plecat la magazin. Era greu să găsească un număr atât de mic. A răscolit Dana prin toate 
magazinele, dar a reuşit! Cum a încălţat adidaşii, Gemy n-a mai vrut să-i dea jos. Ba chiar s-a 
culcat cu ei.
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Pe la miezul nopţii s-a auzit un miorlăit de pisic înfricoşat. Dana a sărit speriată.
─ Ce este, Gemy? Ce s-a întâmplat?
─ Am visat că şoriceii îmi ronţăiau adidaşii. 
─ Vezi dacă n-ai vrut să te descalţi? Pisoii nedescălţaţi sunt de şoareci vizitaţi.
─ Eu am vrut să fiu ca motanul din poveste! zise trist pisoiul, desfăcând şireturile. 
Dana l-a mângâiat şi a pus adidaşii pe calorifer. Acolo nu ajungeau şoriceii din visul 

pisoiului.
(după Laurenţiu Cerneţ – Pisoiul încălţat)

2. Realizaţi, în grup, o compunere după următorul plan de idei:
I –  Elevii din clasa a IVa din şcoala noastră s-au hotărât să organizeze un concurs sportiv.
C– Fiecare elev a ales la ce probă va participa.

Eu fac parte din echipa de fotbal/handbal/volei etc. 
Ieri am avut un antrenament cu peripeţii (nu am avut nicio minge bună/ am avut tricouri  

diferite/ eram răguşiţi cu toţii etc.)
Până la urmă, căpitanul a găsit o soluţie. 

Î –  Important este să facem sport şi să ne simţim bine împreună.

b. Aplicaţie individuală – Fişă de lucru

Realizează o compunere, pe baza uneia dintre imaginile următoare.
Înainte de a te apuca de scris, stabileşte: 
- numele personajelor, locul şi timpul;
- momentele întâmplării/ideile principale;
- titlul compunerii.

Foloseşte şi dialogul.
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c. Jurnal de învăţare

Gândeşte-te şi completează:

Am învăţat:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Cel mai mult mi-a plăcut să .......................................................................................................

Cred că cel mai bine mă descurc atunci când mi se cere să ............................................... 
........................... ...........................................................................................................................

Dacă ştiu să îmi spun părerea, atunci voi putea să ...............................................................
........................... ...........................................................................................................................

Dintre textele citite, cel mai mult mi-a plăcut ..........................................................................

Mi-ar plăcea să semăn cu personajul  pentru că  ......................................... ..........................

d. Extindere

Poţi găsi informaţii şi aplicaţii suplimentare, folositoare, în următoarele materiale:

Ÿ Beşliu Daniela, Stănică Nicoleta - Limba și literatura română. Caiet de lucru. Clasa a IV-a, 
Editura Litera, Bucureşti, 2016 (Aprobat de MEN prin ordinul 3022/08.01.2018)

Ÿ Chindea Daniela, Nedelescu Nicoleta, Vlaicu Petriţa - Reguli de scriere. Aplicații. Caiet de 
lucru pentru clasele III-IV, Ed. Litera, Bucureşti, 2015(Aprobat de MEN prin ordinul 
3022/08.01.2018)

Ÿ Mihăescu Mirela, Pacearcă Ștefan, Dulman Anița, Alexe Crenguța, Brebenel Otilia - Limba 
și literatura română - Caietul elevului pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, Bucureşti, 2016

Ÿ Pițilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra - Mari scriitori români. Fișe de lucru. Clasele II-IV, 
Editura Litera, Bucureşti, 2014 (Aprobat de MEN prin ordinul 3022/08.01.2018)
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UNITATEA 2. CUM ÎNVĂŢ LA MATEMATICĂ

Provocare -  La ce îmi foloseşte?

Sunt destul de mulţi cei care spun că matematica este dificilă. Te-ai gândit însă dacă se 
poate trăi fără numere, fără matematică? Dacă nu ai făcut-o până acum, gândeşte-te!

Numerele fac parte din viaţa noastră. Ne spunem vârsta, calculăm câte zile au mai rămas 
până la ziua noastră, ne programăm timpul pe parcursul unei zile, spunem câte kg are un 
obiect, calculăm de câţi bani avem nevoie pentru a face cumpărături, apreciem de câte plăci 
de faianţă este nevoie pentru a renova bucătăria şi o mulţime de alte lucruri care au legătură 
cu ... ai ghicit: matematica!... Dacă înveţi cum să înveţi şi să gândeşti la matematică, atunci 
poate temele devin mai uşor de făcut. Încearcă!

LECŢIA 1. Cum mă pregătesc la matematică (efectuarea temelor)

Secrete pentru a învăţa uşor

Ca să îţi poţi face tema la matematică, este nevoie să parcurgi paşii următori:
- Citeşte lecţia din manual.
- Reţine regulile sau definiţiile.
- Reciteşte ce aţi lucrat în clasă.
- Citeşte exerciţiile şi problemele pe care le ai de scris.
- Stabileşte care ţi se par cele mai uşoare exerciţii şi începe cu acestea. 
- Pentru a lucra un exerciţiu, îl citeşti în întregime, te gândeşti ce ai de făcut, apoi 

scrii cerinţa în caiet şi rezolvi.
- După ce ai rezolvat exerciţiul, verifică operaţiile şi corectează-te.

Alte secrete:
Ÿ Fixează-ţi un timp în care să te încadrezi!
Ÿ Nu întrerupe lucrul pe parcursul unui exerciţiu/ al unei probleme!
Ÿ Faci pauză după ce ai terminat de lucrat cel puţin jumătate din temă şi nu mai mult 

de 5 minute!

a. Exerciţii de grup

1. Aplicaţi etapele de lucru arătate mai sus, realizând împreună tema la matematică pe 
care aţi primit-o azi. Folosiţi manualele voastre!

Solicitaţi explicaţii colegilor acolo unde vi se pare dificil.
Verificaţi dacă aţi lucrat corect împreună cu doamna/ domnul profesor.

Puţin antrenament matematic
Dacă ai nevoie de ajutor, foloseşte explicaţiile din manual sau solicită informaţii 

suplimentare de la colegi ori profesor.

a. Completează tabelele:
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a   b    a+b     a-b

1 425           516

6 824          414

a          b           axb               a:b

72               8

63               9



b.  Aplicație individuală - Fișă de lucru 

Citeşte cu atenţie explicaţiile din lecţia următoare.

Rotunjirea numerelor naturale

Dacă rotunjesc sau aproximez numerele, 
pot să le reţin şi să le compar mai uşor. 
Când merg la cumpărături, îmi dau seama 
dacă îmi ajunge suma de bani pe care o 
am.

Cum se face rotunjirea la sute:

675

4335 kg 

600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

Numărul 675 se rotunjeşte la 700.                      675 → 700

Cum se face rotunjirea la mii:

Numărul 4 335 se rotunjeşte la 4 000.               4 335 → 4 000

Descoperă!
Se dă numărul 17 645. Cum se rotunjeşte la ordinul zecilor de mii?

17 645

Numărul 17 645 este mai aproape de 20 000 decât de 10 000. Cifra miilor (7) este mai 
mare decât 5.      
Spunem că numărul 17 645 se rotunjeşte la 20 000.
Scriem 17 645 → 20 000.

10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000
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4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000

4 335

Balena este 
uriaşă! Are 
aproximativ 
4000 de kg.

Priviţi! 
Rechinul are 
aproape 700 

de kg!
675 kg                             



Reţine! 

Pentru a rotunji un număr la un anumit ordin, cifrele de ordin mai mic se înlocuiesc cu 0, iar 
cifra de pe ordinul respectiv 

a. rămâne neschimbată, dacă cifra de pe ordinul anterior (care se află la dreapta ei) este 
mai mică decât 5;

 Exemplu: 26 ●47 se rotunjeşte la mii 26 000, dacă ● este 0, 1, 2, 3, sau 4.
b. se măreşte cu o unitate, dacă cifra de pe ordinul anterior este 5 sau mai mare decât 5.
 Exemplu: 26 ●47 se rotunjeşte la mii 27 000, dacă ● este 5, 6, 7, 8 sau 9.

Acum ştii!
Exemplu:

Rezolvă singur următoarele exerciţii (temă):

1. Andrei a găsit într-o enciclopedie date despre adâncimea oceanelor.
Pacific   11 034 m                  Atlantic 8 486 m                           Indian   8 047 m
Ca să le reţină mai uşor, a rotunjit numerele la ordinul sutelor. Ce numere a obţinut? 

2. Completează tabelul:

c. Sprijin pentru părinţi

Răspunsuri pentru exerciţiile de pe fişa de lucru

1.) 11 000 m; 8 500 m; 8 000 m

2.) 6 564 → 6 560; 6 600; 7 000.   7219 →  7 220; 7 200; 7000.   2 853 → 2 850; 2 900; 3 000
     4 912 → 4 910; 4 900; 5 000.   3 287 → 3 290; 3 300; 3 000.

Numărul

6 564

7 219

2 853

4 912

3 287

Rotunjire la zeci Rotunjire la sute Rotunjire la mii

Numărul

474 536

zeci

474 540

sute

474 500

mii

475 000

Zeci de mii

470 000

Sute de mii

500 000

                                                  se rotunjeşte la...
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LECŢIA 2. Cum gândesc şi rezolv o problemă sau un exerciţiu cu 
cerinţă-text

Secrete pentru a învăţa uşor

În probleme şi în cerinţele exerciţiilor, întâlneşti cuvinte-cheie care, asemeni unui cod,  te 
ajută să descifrezi problema, adică să îţi dai seama ce operaţie aritmetică trebuie să faci. 
Aceste expresii sunt:

2. Observaţi rezolvarea problemei. Explicaţi fiecare etapă.
Subliniaţi în enunţul problemei expresiile matematice care vă ajută să vă daţi sema ce 

operaţie trebuie efectuată.

La un magazin s-au adus 21 de lădiţe a câte 8 kg de mere şi 17 lădiţe a câte 10 kg de 
gutui. 

Câte kg de fructe s-au adus?

a. Exerciţii de grup

1. Rezolvaţi în grupuri mici sau în perechi, cerinţele următoare.

Află numărul: 
a. cu 35 mai mare decât 21;
b. cu 67 mai mic decât 99;
c. de 6 ori mai mare decât 21;
d. de 5 ori mai mic decât 55;

Află numărul care reprezintă:
a. suma numerelor 1245 şi 5367;
b. diferenţa numerelor 8430 şi 4358;
c. produsul numerelor 4 şi 58;
d. câtul numerelor 484 şi 4;
e. jumătatea numărului 48;
f. sfertul numărului 32;
g. o treime din numărul 99;
h. dublul numărului 40.

Numerele care se adună se numesc termeni. 
Rezultatul unei adunări se numeşte sumă sau total.

Numărul din care se scade se numeşte descăzut, iar 
cel care se scade se numeşte scăzător. Rezultatul 
unei scăderi se numeşte diferenţă sau rest.

Numerele care se înmulţesc se numesc factori. 
Rezultatul unei înmulţiri se numeşte produs.

Numărul care se împarte se numeşte de împărţit, iar 
numărul la care se împarte este împărţitor. 
Rezultatul unei împărţiri se numeşte cât.

Cuvintele-cheie, expresii matematice

Cu ....  mai mult/ cu ... mai mare

Cu.... mai puţin/ cu ... mai mic

De .... ori mai mult/ de ... ori mai mare

De ... ori mai puţin/ de ... ori mai mic

Sumă/total

Diferenţă/rest

Produs 

Câtul (unor numere)

Dublu 

Triplu 

Jumătate/ doime

Sfert / pătrime

O treime din numărul...

Operaţia aritmetică indicată

Adunare (+)

Scădere (-)

Înmulţire (x) sau (∙)

Împărţire (:)

Adunare (+)

Scădere (-)

Înmulţire (x) sau (∙)

Împărţire (:)

Înmulţire cu 2

Înmulţire cu 3

Împărţire la 2

Împărţire la 4

Împărţire la 3
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Plan şi rezolvare

1. Câte kg de mere s-au adus?
  21 x 8 kg = 168 kg (mere)
2. Câte kg de gutui s-au adus?
 17 x 10 kg = 170 kg (gutui) 
3. Câte kg de fructe s-au adus la magazin?
 168 kg + 170 kg = 338 kg (fructe)
   R: 338 kg
Rezolvarea sub forma unui exerciţiu: (21 x 8) + ( 17 x 10)

3. Rezolvaţi împreună următoarea problemă, respectând etapele indicate mai jos:

Într-un oraş sunt 5 987 elevi la ciclul primar, cu 1 343 mai mulţi elevi la ciclul gimnazial, 
iar la liceu sunt cu 2497 mai puţini elevi decât cei de la gimnaziu.

Câţi elevi sunt în acel oraş?

a. Citiţi problema cu atenţie.
b. Observaţi datele problemei (numerele şi ce reprezintă acestea)

elevi primar:  ..........          
elevi gimnaziu: cu ............ mai mulţi
elevi liceu: cu ............ mai puţini decât la gimnaziu

c. Ce se cere de aflat? (numărul total de elevi)
Ce ar trebui să ştiu pentru a putea afla numărul total de elevi?  (câţi elevi sunt la 

fiecare ciclu)
Ce se cunoaşte deja? (numărul de elevi de la primar)
Ce trebuie aflat? Cum? Căutaţi în problemă cuvintele care ne ajută să identificăm ce 

operaţie matematică este de făcut. Subliniaţi aceste cuvinte.
d. O schemă a rezolvării problemei  ar arăta aşa:

e. Rezolvaţi problema, realizând şi planul de rezolvare.
          Soluţie: 18 150 elevi

4. Rezolvaţi problemele următoare:

a. La petrecerea de ziua lui Sebi au venit 25 de persoane: 7 adulţi şi restul copii. Câţi copii 
au fost?

 Dacă fetiţele şi băieţii au fost în număr egal, câte fete au fost la petrecere?

b. Mircea a rezolvat exerciţiul    (5 364 – 4 989)x4
 Sandu a rezolvat exerciţiul   (2 356 + 4 678) – (3 508 + 3 497)
 Ajută-i să afle suma şi diferenţa numerelor obţinute ca rezultate.

Cu.... mai mult → adunare   cu ... mai puţin → scădere    total → adunare
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Elevi gimnaziu       ? Elevi liceu            ? Total elevi în oraş        ?+ + =Elevi primar  5987



Ordonaţi cele trei vârfuri în ordinea crescătoare a altitudinii, apoi calculaţi diferenţa dintre 
ele.

Care este suma înălţimii celor trei vârfuri?
d. Bunica şi bunicul au plecat din gara Bistriţa Nord, cu trenul, spre Bucureşti. Ce distanţă 

vor parcurge dus-întors, dacă distanţa până la Bucureşti este de 452 km? Cât îi va costa 
drumul dacă un bilet dus costă 90 lei?

b. Aplicații individuale
Fișă de lucru (1)

1. Uneşte fiecare număr cu mulţimea care îl reprezintă:

c. Citiţi informaţiile de mai jos:

Vârful Toaca (M. Ceahlău) –1904m Vârful Pietrosul (M. Rodnei)- 2303m Vârful Bran (M. Ţibleşului) -1840m

3. Citeşte cu atenţie. Află:

a. numărul cu 3 mai mare decât 15 .........................................................................................
b. numărul cu 2 mai mic decât 19 ............................................................................................
c. suma numerelor 15 şi 4 .........................................................................................................
d. diferenţa numerelor 17 şi 12 .................................................................................................

2. Alege operaţia aritmetică potrivită pentru fiecare desen:

                  11 + 6 =......                      18 – 6 = .....
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Sursa - Wikipedia Sursa - Wikipedia

20 13 17

Completează rezultatul fiecărei operaţii.



4. Maria are într-un coş 15 mere şi nuci cu 4 mai multe. Câte nuci are Maria?    
.......................................................................................................................................................

5. Andrei are 14 ani, iar Mihai cu 2 ani mai puţin.
Câţi ani are Mihai?

Fişă de lucru (2)

2. Rezolvă problemele, cu plan de rezolvare.
a. Andrei are 245 de timbre, iar Mihai are cu 27 mai multe.

Câte timbre au cei doi băieţi?

b. Află suma dintre sfertul numărului 80 şi dublul numărului 157.

c. În cele două săptămâni cât a stat la bunici, Florin a citit în prima săptămână câte 6 
pagini pe zi, iar în a doua săptămână câte 7 pagini pe zi.
Câte pagini are cartea, ştiind că Florin a reuşit să o termine?

c. Jurnal de învăţare
 
Gândeşte-te şi completează:
Ÿ La matematică, cel mai bine mă descurc atunci când trebuie să ...................................
.......................................................................................................................................................

Ÿ Atunci când rezolv o problemă la matematică, îmi este mai uşor dacă  .........................
..................................................................................................................................................

Ÿ Aş vrea să mi se explice mai mult: ......................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

Ÿ De obicei, când lucrez la matematică mă simt aşa: (desenează)

1. Uneşte fiecare enunţ cu rezolvarea potrivită;

Ana are 10 ani. Mama ei este de trei ori mai mare. Câţi ani au 
împreună?

Gina a rezolvat 30 de probleme, iar Costel de 3 ori mai puţine. 
Câte probleme au rezolvat cei doi copii?
 
Maria a decupat 10 frunze, iar Cristi cu 3 mai multe. Câte 
frunze au decupat copiii? 

41

10 + 3 = 13
10 + 13 = 23

30 : 3 = 10
30 + 10 = 40

3 x 10 = 30
10 + 30 = 40



d. Extindere
 
Poţi folosi pentru exersare şi caietele sau culegerile:
- Ana Maria Cănăvoiu, Ecaterina Bonciu, Elena Niculae, Niculina Stănculescu - 

Matematică. Teste pentru clasa a IV-a, Editura Litera, Bucureşti, 2016
- Grujdin Simona, Borcan Adriana - Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, Editura 

Aramis, Bucureşti, 2016

e. Evaluare

Test (1)

1. Calculează: 

135 + 421= 

643 - 232 = 

346 + 325 = 

896 - 733 =

2. Calculează, respectând ordinea efectuării operațiilor: 

100 - 9 x 7 = 

24 + 3 x 8 = 

9 x 9 – (5 + 25) =

3. Care este diferenţa numerelor 34 567 şi 12 374?
    Află numărul cu 35 623 mai mare decât această diferenţă.

4. Rezolvă problema cu plan de rezolvare.
Într-un oraş locuiesc 20 564 de locuitori. Dintre aceştia 9 346 sunt femei, 8 765 sunt 

bărbaţi, iar restul sunt copii. 
Câţi copii trăiesc în acel oraş?

Test (2)

1.Calculează respectând regulile învățate:

a) 186 – 19 X 5 =

b) 78 : 6 + 26 X 8 = 

2. Se dă numărul 18. Află suma dintre jumătatea și treimea sa.

3. Pentru a cumpăra un joc, Cătălina a economisit 97 de lei, iar Matei cu 36 de lei mai 
mult. Dacă mai au nevoie de 30 de lei pentru a completa suma, cât costă jocul?
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4. Adina are 32 de mărgele, ceea ce înseamnă cu 15 mai puţine decât Ioana. Câte 
mărgele au cele două fete?

5. Într-un oraş locuiesc 7 344 femei. Bărbaţii sunt cu 865 mai mulţi decât femeile, iar 
numărul copiilor reprezintă un sfert din numărul femeilor. 
 Câţi locuitori are oraşul?

UNITATEA 3. CUM ÎNVĂŢ LA ISTORIE, GEOGRAFIE, ŞTIINŢE ALE NATURII

Provocare – La ce îmi foloseşte?

Dacă te gândeşti că la istorie, geografie sau ştiinţe ale naturii trebuie să înveţi lecţia pe 
dinafară, să o toceşti, află că nu este deloc aşa. 

Poţi învăţa uşor aceste lecţii dacă lucrezi cu textul, desenezi ori „citeşti” imagini şi hărţi. 
Informaţiile se vor păstra în mintea ta ca într-un cufăr cu comori şi le vei putea folosi ori de câte 
ori ai nevoie. Îţi dai seama ce admirat o să fii de cei din jur când le vei arăta o localitate/ un 
munte etc pe hartă, fără ezitare, sau le vei explica tu ceva ce nu au înţeles din lecţie!?

LECŢIA 1. Studierea unui text ştiinţific – găsirea cuvintelor cheie, 
scoaterea ideilor principale; schema lecţiei

Secrete pentru a învăţa uşor

Lecţia la geografie, istorie şi ştiinţele naturii se studiază întocmai ca la limba şi literatura 
română, pentru că este un text informativ.

Aşadar, etapele sunt:
- Citeşti lecţia din manual în gând/în şoaptă/ cu voce tare.
- Explici cuvintele necunoscute.
- Citeşti lecţia din caiet (ce aţi făcut în clasă).
- Împarţi lecţia pe fragmente: fiecare aspect explicat = un fragment.
- Subliniezi uşor, cu creionul, expresiile care trebuie reţinute pentru că sunt importante.
- Spui cu propriile cuvinte ce ai reţinut din fiecare fragment.
- Scrii ideile principale sau faci o schemă a lecţiei.
- Răspunzi oral la întrebările din manual.
- Rezolvi tema scrisă (dacă ai)

a. Exerciţii de grup

1. Învăţaţi împreună despre timpul şi spaţiul istoric, folosind textul de mai jos:

Timpul şi spaţiul istoric
Sursele istorice

Istoria este ştiinţa care studiază trecutul. Acesta poate fi al comunităţilor, dar şi al  fiecăruia 
dintre noi. Istoria se întemeiază pe surse (izvoare sau mărturii istorice). Un obiect vechi ne 
transmite multe despre acela care l-a făcut şi despre aceia care l-au folosit. Astfel, istoricii 
studiază uneltele, armele, podoabele, vasele, locuinţele, mormintele sau ruinele unor clădiri 
din vechime, pe care le consideră surse nescrise.

43



Foarte preţioase sunt şi sursele scrise: inscripţiile, documentele, actele, hărţile, scrierile 
istorice sau literare dintr-o anumită epocă. Informațiile acestora sunt verificate și istoricii află 
cine a fost autorul lor, când și cu ce scop au fost scrise.Când studiem istoria, putem folosi 
informaţii aflate la alte discipline școlare: la limba şi literatura română, la educaţie civică sau 
religie, la geografie etc. 

Astfel, la religie ai aflat deja o informaţie istorică importantă: născut în urmă cu peste 2 000 
de ani, Iisus Hristos a deschis o nouă eră în istoria omenirii, era creştină. Oamenii care se 
consideră creştini numără anii începând de atunci: în ordine crescătoare pe aceia după 
Hristos (d.H.), iar pe cei de dinainte de Hristos (î.H.) invers, în ordine descrescătoare. Mai jos, 
găsești o axă a timpului, adică o linie dreaptă pe care au fost marcate momentul naşterii lui 
Hristos, anii și secolele dinainte și după acest eveniment.

La geografie vei învăța că o hartă este o reprezentare în plan, simplificată și generalizată a 
unei suprafețe. Formele de relief, drumurile, localitățile etc. sunt redate prin semne 
convenționale, explicate într-o legendă. La istorie vei folosi hărți pe care sunt reprezentate 
regatele sau imperiile din vechime, locurile unde s-au purtat bătălii sau au fost făcute 
descoperiri arheologice etc.

Surse istorice:
Monede de aur dacice (Detaliu – Monumentul de la Adamclisi)

Ÿ Căutaţi în text şi citiţi enunţurile din care înţelegem:

- Ce este istoria;
- De unde îşi iau istoricii informaţiile;
- Ce informaţie istorică ştii deja de la religie;
- Cum se măsoară timpul în istorie;
- De ce se folosesc hărţi şi la istorie, nu numai la geografie.
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(Petre Zoe, Teodorescu Bogdan, Andrei Corina – Istorie. Manual pentru clasa a IV-a)



Spuneţi la ce vă ajută imaginile care însoţesc textul lecţiei. Dacă ai fi istoric, ce informaţii ai 
obţine cercetând cele două surse prezentate?

Scrieţi trei idei principale din textul citit.
Temă: Realizaţi o axă a timpului pe care să notaţi evenimente din viaţa voastră/ a familiei 

voastre.
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2. Studiaţi împreună textul următoarei lecţii de geografie. 

a. Citiţi textul.
Orizontul. Linia orizontului. Punctele cardinale

Linia imaginară pe care o vedem de jur împrejurul nostru unde ni se pare că cerul se 
unește cu pământul se numește linia orizontului sau zare. Întregul spațiu pe care putem să-l 
cuprindem cu privirea până la linia orizontului alcătuiește orizontul.

Mărimea orizontului și forma liniei orizontului se modifică în funcție de locul în care ne 
aflăm și de înălțimea acestui loc. Dacă privim dintr-un loc mai înalt, spațiul pe care îl vedem 
este mai întins și linia orizontului pare mai îndepărtată. Dimpotrivă, dacă ne aflăm într-un loc 
jos sau pe stradă, între clădiri, cuprindem cu privirea un spațiu mai mic, iar linia orizontului 
pare mai apropiată.

Într-o zonă de câmpie linia orizontului poate să fie la distanță mare și să aibă o formă 
liniară (mai dreaptă); într-o zonă muntoasă aceasta poate avea o formă vălurită și să pară a fi 
la o distanță mai mică de locul în care ne aflăm.

Pentru a ne orienta și a ști în ce direcție să ne deplasăm ca să ajungem în locul dorit, 
urmărim poziția Soarelui pe bolta cerească. Soarele 
răsare, în fiecare dimineață, din aceeași parte a orizontului, 
numită răsărit sau est (prescurtat E). Treptat, Soarele se 
înalță pe cer, ajungând la amiază în cel mai înalt punct 
deasupra liniei orizontului, în partea numită miazăzi sau 
sud (S). De la amiază Soarele coboară treptat spre partea 
opusă răsăritului, până dispare, seara, sub linia orizontului. 
Spunem că Soarele apune. Această parte de orizont se 
numește apus sau vest (V). Partea de orizont opusă celei 
de miazăzi se numește miazănoapte sau nord 
(N).Răsăritul, apusul, miazăzi și miazănoapte se află 
întotdeauna în aceleași părți ale orizontului și ne ajută să 
ne orientăm. Aceste puncte principale de orientare se 
numesc puncte cardinale.

b. Împărţiţi textul informativ în fragmente şi spuneţi cea mai importantă informaţie din 
fiecare fragment.

(Rădulescu Carmen Camelia, Popa Ionuţ- Geografie. Manual pentru clasa a IV-a) 
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c. Completaţi, în caiete, schema lecţiei:
linia orizontului = linia imaginară unde …………
orizontul = întregul spaţiu pe care …………….
Punctele cardinale: E (  est   sau ….)

…..(……. sau .....)
…..(……. sau .....)
…..(……. sau .....)

d. Desenaţi în caiete roza vânturilor.
e. Joc pe hartă: Găsiţi localităţi pe harta României care se află în diverse puncte cardinale.
 Variantă de joc: Vă grupaţi câte 4. Pe rând, fiecare este conducător de joc şi spune numele 

unui punct cardinal. Colegii de grupă caută o localitate în zona respectivă şi spun cu voce tare 
numele acesteia.

b. Aplicaţie individuală (sau în perechi)

Realizează schema următoarei lecţii de la Ştiinţele naturii.

Mărturii ale vieţii din trecut
Fosilele

Pe Pământ, animalele și plantele au apărut cu foarte mult timp înaintea apariției 
oamenilor. Diferite specii de viețuitoare au trăit de-a lungul timpului pe aceste meleaguri. 
Acestea au evoluat și s-au transformat sub influența condițiilor de mediu, care au fost mereu 
în schimbare.

Fosilele reprezintă mărturia existenței vieții pe Pământ din cele mai vechi timpuri. Acestea 
sunt resturi sau urme de animale ori plante care au trăit cu milioane de ani în urmă și care sunt 
îngropate și conservate în straturile pământului. Printre straturile de noroi și nisip care, în 
decurs de milioane de ani, s-au transformat în roci (pietre) au rămas prinse scheletele unor 
animale moarte, cochilii, coji de ouă, fragmente de plante, care s-au pietrificat și ele. Unele 
fosile s-au păstrat în gheață sau în cenușa unor vulcani, altele, reprezentând insecte sau 
plante, au fost prinse în diferite rășini ale coniferelor, care s-au întărit, formând chihlimbare.

S-au descoperit fosile impresionante ca schelete de 
dinozauri, dar și unele atât de mici, încât nu se văd decât 
cu microscopul.

Oameni i  de  ș t i in ță  care  s tud iază fos i le le 
(paleontologii) descoperă informații importante despre 
formele de viață care au existat odinioară pe Pământ și 
despre evoluția animalelor și a plantelor în timp.
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Ÿ Pentru a-ţi fi mai uşor, caută în text informaţiile despre:
- Ce s-a întâmplat cu vieţuitoarele care au trăit pe meleagurile noastre înaintea 

oamenilor;
- Ce sunt fosilele;
- Ce află oamenii de ştiinţă, studiind fosilele.

Scrieţi informaţiile pe scurt,  sub forma unor idei principale.
Analizează imaginea care însoţeşte textul. Descrie ce observi.

(Radu Dumitra,Radu Mihaela Ada – Ştiinţe ale naturii. Manual pentru clasa a IV-a)



LECŢIA 2. Studierea unei surse istorice/geografice

Secrete pentru a învăţa uşor

Lecţiile din manualele tale sunt însoţite de imagini ale unor obiecte, monumente, arme etc. 
sau de fragmente de documente. Acestea te ajută să înţelegi mai bine informaţiile.
- Citeşte textul sau observă cu atenţie imaginile.
- Caută în lecţie o informaţie care are legătură cu ceea ce ai observat.

a. Exerciţii de grup

Imaginaţi-vă că sunteţi istorici. Observaţi cu atenţie imaginile şi prezentaţi-le colegilor.

Hrisov de la 1459 – prima menţionare a 
Bucureştiului Coif dacic

Cetatea Bistriţa Sarmizegetusa Regia
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b. Aplicaţie individuală 

Citeşte cu atenţie fragmentul dintr-un discurs al lui Mihail Kogălniceanu, om politic şi 
istoric român (1817-1891). Spune/ Scrie ce idei ai reţinut.

„Istoria este adevărata povestire şi înfăţişare a întâmplărilor neamului omenesc, care ne 
arată ce am fost, de unde am venit, ce suntem şi ce avem să fim. Dacă aş reuşi să dezvolt în 
inima voastră interesul pentru istoria patriei, m-aş făli că am sporit în voi iubirea de patrie.” 

c. Sprijin pentru părinţi

Îndemnaţi copilul ca, atunci când învaţă la istorie, geografie sau ştiinţe ale naturii să 
citească informaţiile din manual şi notiţele din caiet.

Dacă în clasă au făcut schema lecţiei, rugaţi-l să explice ce a înţeles, folosind informaţiile 
din această schemă. Folositoare sunt şi informaţiile din alte surse, cum ar fi enciclopediile 
pentru copii sau internetul!

LECŢIA 3. Lucrul cu harta. Interpretarea („citirea”) imaginilor

Secrete pentru a învăţa uşor

Hărţile şi imaginile care însoţesc o lecţie te ajută să înţelegi mai bine cunoştinţele.
La fiecare lecţie de istorie/ geografie:
- Caută pe hartă locurile/formele de relief/apele etc. despre care se vorbeşte în lecţie.
- Desenează, aşa cum poţi, harta. Vei reţine mai uşor cunoştinţele.
- Învaţă semnele şi culorile convenţionale. Te vei putea orienta mai uşor.

De exemplu, pe o hartă fizică (cu forme de relief) verde simbolizează câmpia, galben-
ocru sunt dealurile şi podişurile, iar maro este culoarea munţilor.

- La lecţiile de ştiinţe ale naturii, desenează şi tu imaginile simple (părţi ale plantei, 
schema sistemului solar etc.)

a. Exerciţii de grup

1. Observaţi asemănările şi deosebirile dintre cele două hărţi. Când o folosim pe fiecare?

Harta fizică a României, 
între cele două războaie mondiale

Harta fizică a României, azi
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2. Pe harta mare, de perete, căutaţi judeţul vostru şi localităţi în care aţi fost. Spuneţi ce 
forme de relief recunoaşteţi şi în ce parte a judeţului/ a ţării se află. Faceţi o excursie imaginară 
pe hartă. 

a. Aplicație - Fișă de lucru 

1. Observă harta 
României. Fixează 
pe ea localitatea ta. 
Colorează formele 
de relief, folosind 
culorile potrivite.

2. Observă, apoi desenează şi tu. Reţii mai uşor etapele din viaţa unei plante? 

c. Jurnal de învăţare 

Gândeşte-te şi completează.

Ca să învăţ mai uşor la istorie, geografie şi ştiinţe ale naturii, este bine să ....................... 
.......................................................................................................................................................
Când lucrez cu harta, pot să .....................................................................................................

Dacă desenez ce observ în natură sau la experimente, atunci ........................................... 
.......................................................................................................................................................

 istorie

geografie 

ştiinţe ale naturii
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La lecţiile de:

mă simt aşa:

 Ce învăţ acum, mă va ajuta în clasa a V-a  mult / destul de mult / destul de puţin / puţin /   
deloc.



ANEXE LA CAPITOLUL 1

A. EXERCIŢII - JOC

1. Scrie grupul de litere care lipseşte.

2. Caută perechile de cuvinte cu acelaşi sens.

___an-tă ra- ____ -tă ___-o - cei cer- __i ___-re-şe min- ___

3. Desenaţi literele alfabetului ca personaje.

4. Formează cuvinte combinȃnd silabele de pe etichete.
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Caută perechile de cuvinte cu sens opus.

L C D V O I O M A N Z

A A V U T E A V I D A
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BC JPV LAIIHE

OI N T U N E R I C O

S MT A R I P S SUT

E IA R C U R A T C L

FL NC E D A T S U D

AGM E R E S H T R I
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H TE OEICIMAB
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B.  TESTE DE EVALUARE INIŢIALĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNĂ

FIŞĂ DE LUCRU (1)

1. Priveşte imaginea. Spune o scurtă povestire.

2. Scrie în casetă A dacă propoziţia este scrisă corect şi F dacă nu este scrisă corect.
Carmen are o carte cu poveşti. 
toamna cad frunzele.                 
Radu a primit cadou o maşină.  
Unde este creionul meu?
Rochia mariei este roşie.  
         
3. Ordonează cuvintele astfel încât să obţii o propozitie: 

 interesante   citesc   copiii    multe   şcoală    cărţi     la .
 
4. Citeşte în gând şi apoi cu voce tare textul următor: 
Când i-a ajuns la ureche sunetul necunoscut, a rămas încremenit pe loc, cu laba ridicată, 

cu pasul întrerupt. Ursoaica a păşit îndată lângă el, să-i facă zid de apărare. S-a ridicat încet în 
două labe, ciulind urechile, rotind ochii, lărgind nările. Dar lătratul s-a îndepărtat.

    (Cezar Petrescu - Fram, ursul polar) 

a. Desparte în silabe cuvintele: ureche, încremenit, apărare, nările.
b. Scrie de ce s-a ridicat ursoaica în două labe.

* Desenează locul în care crezi că se aflau ursoaica şi puiul ei.
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FiŞĂ DE LUCRU (2)
Citește cu atenție textul.

Un ostaș de-al lui Ţepeș
după o legendă populară

În timpul luptelor pe care Vlad Ţepeș le purta cu turcii, un soldat romȃn căzu prizonier. 
Sultanul, poruncind să fie adus înaintea sa, îl întrebă răstit:

- Spune, ghiaure, pe unde se ascunde domnul vostru?                                              
- Pretutindeni și nicăieri, iar dacă vrei să îl găsești, mergi și caută!
Uimit de răspunsul și îndrăzneala soldatului, îl intrebă iarăși:
- Cȃți soldați are el, cu toții?
- Mai puțin cu unul… Şi dacă vrei să știi cȃți soldați mai are, mergi și numără!  
Tulburat de mȃnie, sultanul îl amenință cu moartea. Dar nici așa, nici ademenit cu bani, 

soldatul nu spuse nimic despre oastea lui Ţepeș. 
Impresionat de curajul lui, Mahomed porunci să fie lăsat liber. Soldatul trecu mȃndru 

printre șirurile turcilor și se duse la ai săi.

Vocabular:
sultan – titlu dat conducătorului unor țări musulmane ;
ghiaur - denumire disprețuitoare dată în trecut de turci persoanelor de altă religie decȃt a 
lor.

Ÿ Rezolvă cerințele:
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1. Încercuiește litera corespunzătoare 
răspunsului corect :

• Cine a fost dus în fața conducătorului 
turcilor ?

a. sultanul  
b. un soldat turc   
c. un soldat romȃn  
d. domnitorul

• Ce voia să știe sultanul ?
 a. informații despre oastea turcă  
 b. informații despre armata romȃnă  
 c. cȃt de curajos este soldatul  
 d. cȃt de curajos este domnitorul 

• De ce sultanul vorbea răstit?
 a. era nerăbdător să afle vești  
 b. ca să își arate puterea  
 c. credea că soldatul nu aude bine  
 d. ca să îl audă ceilalți soldați 

• De ce sultanul a dat drumul 
prizonierului ?

a. i s-a făcut milă de el  
b. era mȃndru de el 
c. l-a impresionat curajul lui  
d. nu știa cum să-l convingă

• Cum s-a simțit soldatul cȃnd i s-a dat 
drumul?

a. curajos  
b. liniștit  
c. tulburat  
d. mȃndru

2. Răspunde în scris la următoarele 
întrebări.

a. Cȃnd se întȃmplă cele povestite ?
b. Ce armată conducea Vlad Ţepeș ?
c. De ce soldatul spune că Ţepeș are 

mai puțin cu un ostaș?

3. Scrie cuvinte care au 
- același înțeles cu cuvintele: soldat, 

poruncește.
- înţeles opus cuvintelor: pretutindeni, 

tot.

4. Formulează cȃte un enunț folosind 
cuvintele soldat, sultanul, mȃndru. La 
sfȃrșitul lor folosește, pe rȃnd, punctul, 
semnul întrebării, semnul exclamării.



FIŞĂ DE LUCRU (1)

1. Continuă cu încă 6 numere:
 
a. 38 39 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

b. 80 81 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

c. 27 26 ....... ....... ....... ........ ........ ........ 

2.a. Ordonează crescător numerele: 57, 43, 76, 35, 67.

b. Scrie vecinii numerelor date:

………..87…….                              …….30……..                    ……….. 47……..

3. Calculează : 

              
    
4. Află:
a. suma numerelor 340 şi 125                              b. diferenţa numerelor 678 şi 132

5. Rezolvă:
a. Irina are 13 ani, iar Corina este cu 5 ani mai mare.
 Câţi ani are Corina? ......................................

b. 
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MATEMATICĂ

Aflu

Copii (total)

Ştiu

49 fete                                                      

băieţi, cu 23 mai puţini                       



FiŞĂ DE LUCRU (2)

1.  Scrie cu cifre  următoarele numere, apoi ordonează-le descrescător sub tabel:                                                                         

     o mie nouă sute cincizeci şi şapte

        cinci mii patruzeci şi opt

zece mii patru sute patruzeci  

     opt mii trei sute nouăsprezece

2. Calculează:  
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................... >  ................... >   ................. >   ..................

3. Află valoarea numărului necunoscut:

703 +  a = 1 000                            m x 5 = 350                                     b : 17 = 100

a = ...................................             m = ...................................          b = ...................................

a = ...................................             m = ...................................          b = ...................................

V: ...................................               V: ...................................            V: ...................................    
 
                                                                                                      

4. Calculează,  respectând ordinea operaţiilor: 
          
1 000 – 255 : 5 + (3 x 99 + 64)  = 

5. Adevărat sau fals?  
                                                                                                             

Predecesorul nr.200 este 201.

Înălţimea tablei este de 5 m.

Dublul nr. 10  este 200.

Anul bisect are 366 zile.  
                        
Masa unei maşini  poate fi exprimată în kg. 

6. Ionuţ a colecţionat  96 timbre. O treime din ele erau timbre româneşti, iar restul erau 
străine. Câte timbre străine a colecţionat Ionuţ ?

     523 + 498 =........... 

  1 915 – 829 =........... 

     710 – 529 =........... 

423 x  2 =........... 

 3 x 253 =........... 

160 x  3 =........... 

396 :  3 =........... 

100 : 25 = ........... 

    90 : 5 = ........... 



C.  Teste de evaluare de parcurs (intermediară)

FIŞĂ DE LUCRU (1)
Citește cu atenție:

Visul lui Tigruț
de Emilia Plugaru

Puiul de tigru cunoaşte foarte multe poveşti despre Lună, dar niciodată nu a văzut-o în 
realitate.

–  Bunico, întreabă el, cum arată Luna de pe cer?
–  O, Luna e mare, rotundă, portocalie, seamănă cu un bostan copt.
–  Dar cum arată un bostan copt?
–  O, un bostan copt e mare, rotund, portocaliu, seamănă cu Luna când e plină.
–  Vreau să văd Luna! Arată-mi-o! Te rog!
–  Nu pot, puiule. Luna răsare doar după ce toţi copiii adorm.
–  Atunci arată-mi un bostan copt, scânceşte Tigruţ!
–  Mâine, puiule. Acum e târziu. Dormi! 
Bunica îşi mângâie şi sărută nepotul.

1. Răspunde la întrebări:

a) Care este titlul textului?
______________________________________________________________________________

b) Cine este autorul?
______________________________________________________________________________

c) Câte alineate are textul?
______________________________________________________________________________

d) Ce dorea să vadă Tigruț?
______________________________________________________________________________

e) Cu ce seamănă luna? (Scrie şi desenează)
______________________________________________________________________________

2. Încercuieşte forma corectă a cuvintelor pereche.

Tigruţ s-a/ sa rugat de bunica să îi arate Luna.
Întro/ într-o zi, Tigruţ va vedea Luna.
Tigruţ ieste/este un pui tare curios.

3. Scrie două enunţuri despre bunica lui Tigruţ.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNĂ
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Citeşte textul cu atenţie:

Lili, ţestoasa înţeleaptă
după Simona Ioniță

Lili este un pui de broască țestoasă. A fost dăruită unui cuplu de tineri. Atunci când și-au 
schimbat domiciliul, ei au lăsat-o pe micuță într-o oală cu apă, în apartamentul gol.

Norocul i-a surâs și nu a rămas fără părinți adoptivi. A ajuns într-un alt apartament, la etajul 
trei, într-un cartier din București. Aici a fost cazată într-un acvariu special, dotat cu o mică 
insuliță, unde îi plăcea foarte mult să stea întinsă la soare.

Într-o bună zi, broscuța noastră, fiind o fire tare curioasă, a ieșit tiptil din acvariu și a 
început să străbată întreaga cameră. Mersul ei se auzea ușor pe podea. Îi plăcea enorm să se 
plimbe. Îi plăcea să se uite la televizor și să asculte ceea ce vorbeau oamenii. Nu mică i-a fost 
mirarea când a văzut că nu era singurul animăluț din acea casă. S-a trezit dând ochi în ochi cu 
o pisicuță. O pisicuță deloc curajoasă. Când privirile lor s-au întâlnit, pisicuța a luat-o la goană.

–  Hei, stai, nu te grăbi așa! Eu sunt Lili, tu cine ești? 
–  Sunt Pisi.
Pisi nu avea încredere în nimeni, nici în ea însăși. De fiecare dată când voia să facă ceva 

se întreba: "Oare ce vreau să fac este un lucru bun sau rău?". Toate acestea se întâmplau 
pentru că mai mereu era certată când făcea o boacănă și acest lucru o făcea să aibă regrete și 
să-i fie teamă. Ea chiar nu făcea boacăne cu intenție, pur și simplu se întâmpla. Așa s-a 
întâmplat și atunci când, din dorința prea mare de a se împrieteni cu peștișorul auriu, ea a 
dărâmat acvariul, iar mama ei adoptivă a certat-o îngrozitor.

Lili și pisicuța s-au apropiat una de cealaltă și cât era ziua de mare stăteau la taclale. Lili 
era o țestoasă foarte înțeleaptă și dornică de a împărtăși din înțelepciunea ei.

Într-o zi, i-a zis pisicuței o poveste plină de tâlc, pe care i-o spusese străbunica ei. 
Povestea vorbea despre o bătrână broască ţestoasă foarte înţeleaptă, care avea grijă de o 
fetiţă. De câte ori fetița era tristă, bătrâna țestoasă îi spunea trei cuvinte încurajatoare. 
Acestea erau:

–  Ești bună! Eşti inteligentă! Eşti importantă!
De câte ori fetița auzea toate acestea, se însenina și uita de tristețe.
Pisicuța a ascultat cu mare atenție povestea lui Lili. Îşi spunea şi ea cuvintele 

încurajatoare. Acum avea mai multă încredere în ea. A povestit-o și ea, la rândul ei, și i-a ajutat 
și pe alții să aibă încredere în sine.

Vocabular:
domiciliu – locuinţă;
părinţi adoptivi – părinţi care înfiază un copil şi îl cresc, îl îngrijesc;
tiptil – pe furiş;
regret – părere de rău;
taclale - sfat, taifas, palavre;
tâlc – înţeles, sens, rost.

FiŞĂ DE LUCRU (2)

56



Ÿ Răspunde la cerințele de mai jos. Întoarce-te la text ori de câte ori ai nevoie, pentru a afla 
răspunsul corect.

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

3. Ţestoasa cea bătrână din poveste o înveselea pe fetiţă. Transcrie din text un fapt care 
arată cum reuşea ea acest lucru.

4. Arată ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text, numerotând ideile de la 1 la 5. 
Prima a fost deja numerotată.

      Lili înţelege din ce cauză Pisi nu are încredere în ea şi în ceilalţi.
 
      Ca s-o ajute, ţestoasa cea înţeleaptă îi spune pisicuţei o poveste.

   1 Lili, un pui de broască ţestoasă, ajunge într-o locuinţă unde se simte fericită. 
 
      Pisi spune şi altora povestea care a ajutat-o să capete încredere în ea.

      Într-o zi, micuţa ţestoasă iese la plimbare şi face cunoştinţă cu o pisicuţă foarte sperioasă. 

57

Lili

curioasă

Pisi

sperioasă

Ÿ Care este ultimul ei domiciliu?
a) o cutie de carton                          
b) un acvariu special 
c) o oală cu apă                                 
d) un lac

Cine este Lili?
a) o broască ţestoasă bătrână
b) o fetiţă blondă       
c) o pisicuţă temătoare
d) un pui de broască ţestoasă

a) un şoricel b) un peştişor auriu

Ce animal locuieşte în aceeaşi casă cu Lili?

2. Completează în caiet un tabel asemănător cu cel de mai jos cu cel puțin trei deosebiri 
dintre cele două personaje:

c) o pisicuţă d) o căţeluşă jucăuşă



MATEMATICĂ

FIŞĂ DE LUCRU (1)

1. Scrie cu cifre apoi cu litere  numerele care se descompun astfel:

a.) 4000 + 100 + 30 + 8 = .............................................................................................................
b.) 6000 + 500 + 9 = .....................................................................................................................
c.) 9000 + 13 = .............................................................................................................................

2. Completează cifrele care lipsesc pentru ca relațiile să fie adevărate:

a) 2.....56  >  2 732                           b) .....84 <  342                               c) ...72  = ....7....

3.

FIŞĂ DE LUCRU (2)

1. Calculează:

420 : 7 =                                              122 x 3=                                              525 : 5 =
856 : 8 =                                              464 x 4=                                           375 x 17 = 

2. Află  numerele  necunoscute: 

a : 7 = 129                                    216 : b = 8                                   c x 8 = 208           
______________                         ______________                        ______________ 
______________                         ______________                        ______________ 
______________                         ______________                        ______________

3. Află:
a) numărul de 7 ori mai mic decât 957;
b) sfertul numărului 208;
c) jumătatea numărului 732.
d) numarul de 9 ori mai mic decat suma numerelor  220 si 50. 

4. Efectuează:
a)     (3354 + 1179 – 4404) : 3 =
b)     (889 : 7 x 4 : 2 ) – 54 =

5. Într-o şcoală sunt 12 clase. În fiecare clasă sunt 11 fete şi 13 băieţi. 
Câţi elevi sunt în această şcoală?

6. Elevii unei clase comandă 32 de cărţi de lectură a 25 lei exemplarul şi 32 de cărţi de istorie a 
23 lei exemplarul. Aflaţi câţi lei se vor plăti pentru această comandă. Rezolvaţi şi sub forma 
unui singur exerciţiu. 

Cu cât este mai mare 7 848 
decât 5 726?

Dacă adaug 3 500 la numărul 
2 789, obţin : 
a) 6 298                c) 6  928 
b) 6 289                d) 6 982

Dan are 432 lei. Un joc costă 
565 lei. De ce sumă mai are 
nevoie?
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UNITATEA 1. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

LECŢIA 1. TEXTUL LITERAR

a. Pastila de teorie

Pentru a înțelege un text literar sau informativ:
- Citesc cu atenție textul de mai multe ori.
- Identific și explic cuvintele al căror sens nu îl cunosc.
- Identific timpul, locul, momentele principale ale povestirii și personajele care iau parte 

la acțiune.
- Analizez imaginile care însoțesc textul și stabilesc legătura între acestea și textul citit.
- Formulez răspunsuri la întrebări.
- Formulez/adresez alte întrebări pe baza textului.
- Realizez diferiți organizatori grafici care mă ajută să înțeleg acțiunea și legăturile dintre 

personaje: axa timpului, tabele, rețeaua personajelor, harta textului etc.
- Prezint personajele, povestesc întâmplările.
- Îmi exprim părerea despre faptele și personajele din text; formulez argumente pro și 

contra unei afirmații
- Mă gândesc și notez asemănările/deosebirile dintre evenimentele citite și cele trăite de 

mine.
- Scriu scurte texte în care continui acțiunea, schimb finalul sau un moment, ofer alte 

soluții la situațiile prezentate, formulez o concluzie/învățătură etc.
- Caut și citesc în întregime lucrarea din care face parte fragmentul citit.
- Vizionez ecranizarea lucrării respective (dacă există), caut lucrări plastice și/sau 

muzicale cu același subiect și le discut cu cei apropiați.

b. Aplicaţii de grup şi individuale

Citiţi textul cu atenţie.
Fata în alb

după Constantin Chiriţă

Tic se înfiinţă la Dan. Recitiră scrisoarea şi biletul, apoi porniră amândoi în recunoaştere 
spre grădina publică. În spatele statuii lui Eminescu, se afla un stejar mare, stufos, care putea 
deveni un post ideal de observaţie. Lui Dan nu prea-i convenea să cucerească arborele, dar, 
negăsind altă soluţie problemei numărul unu a zilei: a observa fără să fii observat, se strădui 
să-şi folosească însuşirile ancestrale. Cam julit, răsuflând greu, ajunse sus în postură de 
cuceritor.

–  Tii, dar bine se mai vede!
La adăpostul coroanei stufoase, puteau să vadă ca-n palmă aproape tot parcul.
–  Grozav! se bucură Tic. O lăsăm jumătate de oră s-aştepte şi pe urmă îi trimit cu 

paraşuta, bileţelul. Dacă vrei i-l plasez chiar în poală. Zău, în tirul cu praştia nu mă întrece 
nimeni.

După ce puseră la punct ultimele amănunte, cei doi coborâră din stejar şi se despărţiră, 
fiecare cu gândul la treburile lui. Dan urma să-şi continue lectura, ceea ce era un lucru plăcut, 
iar Tic trebuia să facă în aşa fel ca scrisoarea să ajungă la fata în alb, ceea ce era şi mai plăcut.

Într-un text literar, faptele reale se îmbină cu altele imaginate de autor. Scriitorul 
foloseşte expresii care impresionează şi emoţionează cititorul.
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„Fiecare este numai atât cât ştie.”

CAPITOLUL 2 – CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA ...



Puştiul se duse la magazinul de pe strada lui, cu gândul de a culege noutăţi despre 
evenimentele din cartier, cel mai de seamă fiind apariţia fetei în alb. Află că o cheamă Laura şi 
este din Bucureşti, dar bunica nu-i dă voie să iasă şi să-şi facă prieteni în oraş.

Tic o zări venind pe bătrâna înaltă şi uscată cu un paner în mână. Se gândi cum să se 
prefacă în poştă clandestină. 

Se ascunse după un colţ de stradă şi pândi până o zări pe zgripţoroaică apropiindu-se. 
Când o văzu oprindu-se în apropierea porţii, fugi repede spre ea, o înghionti parcă fără să 
vrea, îşi ceru iertare, dar totul se întâmplă fără să-şi potolească o clipă goana.

― N-ai alt loc de fugă decât pe trotuar? Te pomeneşti că mi-a furat ceva!
Se convinse însă repede că nu-i lipseşte nimic. Nici nu-i trecu prin cap gândul că ar putea 

avea ceva în plus. Cine ştie? Atunci ar fi descoperit agăţat de fusta ei un plic pe care se putea 
citi: Prizonierei în alb. Plicul nu rămase multă vreme acolo, pentru că o mână delicată îl 
desprinse fără zgomot. 
 

Vocabular:
ancestral - care provine din timpuri străvechi; strămoșesc
clandestin - cu caracter secret.

Rezolvaţi sarcinile următoare. Întoarceţi-vă la text ori de câte ori este nevoie.

1. Bifează răspunsul corect pentru fiecare întrebare:
a. Unde a fost stabilit postul de observaţie?
□  în stejarul din spatele statuii                       � pe banca de lângă statuie
� pe statuia lui Eminescu                               � la ieşirea din grădina publică
b. Unde trebuia să aibă loc întâlnirea băieţilor cu Laura?
� în colţul străzii                                             � în magazinul de pe strada bunicii
� în grădina publică                                       � în faţa casei bunicii
c. Cine este considerată Prizoniera în alb?
� bătrâna zgripţoroaică                                  � fata venită de la Bucureşti
� vânzătoarea de la magazin                         � scrisoarea trimisă de Tic

2. Răspunde la următoarele întrebări:
a. Ce activitate îi face plăcere lui Dan?
b. Ce fapt l-a făcut pe Tic să o considere pe fată prizonieră? 
c. Cei doi băieţi încearcă să-i joace Laurei o farsă. Ce fapt 

arată  acest lucru?

3. Crezi că imaginea alăturată se potriveşte textului. De ce?

4. Formulează trei întrebări pe baza textului citit.

5. Ce crezi că scria în scrisoarea primită de fata în alb? Scrie 
un text de 3-5 enunţuri.

6. Fata în alb se hotărăşte să meargă în parc, aşa cum suna 
invitaţia din scrisoarea trimisă de Tic, într-un mod atât de 
ingenios. Se îmbracă însă ca un băiat, îşi pune ochelari şi, 
mergând ca un copil împiedicat, reuşeşte să prindă un bilet de 
banca fixată ca loc de întâlnire fără să fie recunoscută. Citeşte ce 
s-a întâmplat apoi:
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Cei doi cireşari se apropiară de bancă. Dan vru să se aşeze, dar nici n-apucă să atingă 
speteaza, că se azvârli în sus de parcă îi intrase un cui în spate:

─ Ia uită-te, Tic! Ce-i asta? Cine-a adus-o? Când?
Pe speteaza băncii, la mijloc, era lipit un bilet. Tic îl smulse într-o clipită şi-l citi cu voce tare:
“Stimaţi copilaşi! Am primit mesajul vostru care mi-a declanşat un sentiment de milă faţă 

de voi. V-am făcut cinstea de a vă arunca o privire încântătoare când am văzut cu câtă 
uşurinţă v-aţi căţărat în copac. Sfatul meu este să vă găsiţi preocupări mai apropiate de vârsta 
şi posibilităţile voastre. Ce-aţi zice să participaţi la un concurs de triciclete? Acesta este 
răspunsul Prizonierei în alb. 
P.S. Pariez că veţi sta în copac cel puţin până la şase şi jumătate şi că veţi face nişte mutre 
acre când veţi citi aceste rînduri..."

Fata în alb nu greşise în presupuneri. Mutrele celor doi erau jalnice. Niciodată un cireşar 
nu primise o insultă asemănătoare. Lui Tic îi venea să plângă de ciudă. 

(din vol. Cireşarii II – Castelul fetei în alb, de Constantin Chiriţă)
Vocabular:
P.S. – (post-scriptum) adăugire la finalul unei scrisori, după semnătură.
*Băieţii erau numiţi/îşi spuneau „cireşari” pentru că locuiau pe strada Cireşilor.

7. De ce credeţi că fata s-a hotărât să le facă o farsă? Ce aţi fi făcut în locul ei? Ce   credeţ i 
despre gestul fetei? Exprimaţi-vă părerea.

8. Cum se simţeau cei doi băieţi după citirea biletului? De ce?
9. Realizează harta textului, având în vedere şi fragmentul citit la exerciţiul 6.

10.Scrie un bilet prin care Tic şi Dan cer iertare fetei pentru că au intenţionat să îi facă o 
farsă.

11. Scrie enunţuri folosind cuvintele:
 ce-ai (vrea), ceai, ce-aţi (cerut), v-aţi (urcat), n-ai, nai, nu-i (linişte), mi-a (adus), mia.

● Sprijin pentru părinţi
Se foloseşte cratima (liniuţa de unire) atunci când sunt două cuvinte care se pronunţă 

împreună. Cereţi-i copilului să verifice de fiecare dată acest lucru.
De exemplu:
 „ce-ai” se scrie cu cratimă dacă se poate spune şi „ ce ai (făcut)”- arată o acţiune
 Se scrie „ceai” atunci când este numele unei băuturi – 1 singur cuvânt.
 „n-ai” se scrie cu cratimă deoarece lipseşte sunetul „u” din cuvântul „nu” (deci sunt două 

cuvinte)    
„v-aţi” sunt tot două cuvinte: „v” vine de la cuvântul „voi”, iar „aţi” face parte din verb (aţi 

urcat). 
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2. Locul şi momentul desfăşurării întâmplării:

3. Personajele întâmplării citite:6. Cum s-a încheiat acţiunea:

4. Situaţia care a declanşat acţiunea:5. Ideile principale:

1.Titlul
Autorul



LECŢIA 2. TEXTUL INFORMATIV

a. Pastila de teorie

b. Aplicaţii de grup şi individuale

Citiţi textul cu atenţie.
Lacul Colibiţa

Situat la doar 50 de kilometri de Bistriţa, la poalele Munţilor Călimani, lacul Colibiţa 
fascinează cu frumuseţea sa sălbatică, dar şi cu zecile de legende care circulă în legătură cu 
această zonă.

În locul care acum impresionează turişti din toată ţara şi de peste hotare, în 1850 erau 
doar 14 locuitori, care în 1869 şi-au amenajat şi o biserică. În acelaşi an s-a construit şi un 
drum care lega Colibiţa de Mureşenii Bârgăului pentru a sprijini transportul de material 
lemnos.

Lacul care se întinde pe 5 kilometri a împrumutat practic denumirea localităţii care a fost 
inundată pentru ca el să ia naştere. Numele vine de la colibe, locuinţele temporare amenajate 
de primii ciobani care au transformat locul pitoresc într-un sat. Cel care a văzut potenţialul 
turistic al acestei zone a fost tâmplarul de origine germană W. Ianitchi, care a construit mai 
multe case de vacanţă pentru saşii din Bistriţa în 1918. Nu doar potenţialul turistic al zonei a 
atras bistriţenii la Colibiţa. Informaţii despre proprietăţile curative ale aerului din Colibiţa au 
început să circule încă din 1883, atunci când o tânără din Bistriţa se spune că s-a vindecat de 
tuberculoză datorită aerului din această zonă, foarte bogat în ozon. Sanatoriul a rezistat preţ 
de câteva decenii, după care a fost incendiat.

„O regiune excelentă pentru a-şi adormi oricine greutăţile neajunsurilor de peste an, a-şi 
alunga afecţiunile pulmonare inspirând un aer ozonat de brad, având posibilitatea de a face 
cură la razele de soare ultra-violete. O cură făcută în laboratoare medicale cu lampa Quartz 
costă parale multe, pe când aici este naturală”, spuneau jurnaliştii publicaţiei Frăţia 
Românească, în anul 1927. De proprietăţile aerului de la Colibiţa a auzit şi asociaţia Caritatea 
de la Cluj, care a început în 1923 amenajarea unui sanatoriu pentru tratarea studenţilor cu 
probleme pulmonare. 

Însă în 1979 se ia decizia de strămutare a satului Colibiţa pe dealurile din apropiere, în 
localitatea numită Miţa, pentru a se amenaja în vale un lac de acumulare, menit să asigure 
alimentarea cu apă a întregii zone. Aşa a apărut lacul considerat marea de la munte, un loc 
unde turiştii se bucură de linişte şi de aer pur, asemenea celui din Alpi.

Vocabular:
temporar – provizoriu, care nu durează mult timp;
curativ – care vindecă; lecuitor, vindecător, tămăduitor;
tuberculoză – boală infecțioasă și contagioasă care afectează plămânii, intestinele 

sau oasele;
ozon – gaz care se formează în aer, în urma descărcărilor electrice, purificându-l;
Alpi – lanţ de munţi din Europa centrală.
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Textul informativ transmite informații, oferă explicații în legătură cu diverse obiecte, 
locuri, ființe, fenomene etc.



 Rezolvaţi cerinţele următoare. Recitiţi textul ori de câte ori este nevoie.
1. Răspundeţi la întrebări.
a. Unde se află lacul Colibiţa?
b. Pentru ce este cunoscută zona la cului Colibiţa?
c. De unde vine numele localităţii, respectiv allacului?
d. De ce a fost creat lacul Colibiţa?
e. Cum este considerat lacul Colibiţa?

2. Asociază fiecărui an un fapt menţionat în text:
1850 -                                                                            1923 – 
1918 –                                                                           1979 – 

3. a. Ţi-ar plăcea să vizitezi lacul Colibiţa? Explică răspunsul tău.
    b. Dacă ai ajunge pe malul lacului, ce ţi-ar plăcea să faci?

4. Transcrie enunţurile următoare, înlocuind cuvintele subliniate cu altele care au înţeles 
asemănător.
 Colibele erau locuinţe temporare.
 Aerul ozonat de la Colibiţa are efecte curative.
 Primarul a luat decizia de a organiza un concurs sportiv pentru copii.

5. Reciteşte ce spuneau jurnaliştii publicaţiei Frăţia Românească, în anul 1927, despre 
Colibiţa. 
Realizează o reclamă folosind aprecierile lor şi informaţiile din text.

6. Imaginează-ţi că inviţi un prieten care locuieşte în altă parte a ţării să meargă cu tine în 
vacanţă în staţiunea de pe malul lacului Colibiţa. Poţi face invitaţia la telefon sau printr-o 
scrisoare.
Scrie dialogul pe care l-aţi putea purta la telefon sau scrie scrisoarea pe care i-o trimiţi.

7. Priveşte cu atenţie imaginea lacului şi staţiunii Colibiţa. Descrie locul.
Scrie – cum arată peisajul (ce vezi)

- ce culori  vezi;
- ce mirosuri ai putea simţi;
- ce sentiment trăieşti pe malul lalcului.

 La final, verifică:
- dacă ai scris corect cuvintele şi 

propoziţiile;
- dacă te-ai exprimat corect şi textul 

are logică;
- dacă a i  fo los i t  semnele de 

punctuaţie necesare;
- dacă ai pus un titlu potrivit textului.

8. Gândeşte-te la localitatea ta şi la informaţiile despre localitatea Colibiţa. Prin ce 
seamănă? Prin ce se deosebesc? Completează în caiet o diagramă, după modelul:
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Informaţii despre 
localitatea ta

Informaţii despre 
Colibiţa

Informaţii
comune 

Sursa Wikipedia 



BILETUL 
- formă de comunicare 
scrisă folosită în viața 
cotidiană, între prieteni și 
membrii familiei
-  Transmite informaţi i 
concise şi/sau impresii, 
mulţumiri, rugăminţi.

CARTEA POȘTALĂ
- formă de comunicare 
scrisă folosită în viața 
cotidiană, între persoane 
cunoscute
-  C o n ţ i n e  d a t e l e 
dest inataru lu i  (nume, 
adresă) şi un text scurt prin 
c a r e  s u n t  t r a n s m i s e 
informaţii, păreri, impresii, 
anunţuri etc. 

INVITAŢIA
-  f o r m ă  s c r i s ă  d e 
comunicare prin care este 
transmisă invitaţia de a 
participa la un eveniment
- Textul cuprinde date 
privind evenimentul: data, 
o r a ,  l o c u l ,  e v e n t u a l 
persoane care participă, 
o r g a n i z a t o r u l 
evenimentului, solicitarea 
de a confirma participarea.

FELICITAREA
- formă de comunicare 
scr isă pr in  care sunt 
transmise urări cu diferite 
ocazi i  (zi  de naştere, 
sărbători, reuşite etc.)
-  P o a t e  fi  a d r e s a t ă 
prietenilor şi membrilor 
familiei sau unor persoane 
oficiale.
- Textul este însoţit de 
imagine.

PLIANTUL
- formă de prezentare şi de 
promovare în scris a unei 
l o c a l i t ă ţ i  s a u   z o n e 
t u r i s t i c e ,  a  u n u i 
monument/loc/hotel etc., a 
unor evenimente, iniţiative  
şi proiecte cetăţeneşti
- Textul scris este însoţit de 
imagini ,  hărţ i ,  schi ţe, 
planuri simple.

AFIŞUL. FLUTURAŞUL
- f o r m ă  s c r i s ă  d e 
p o p u l a r i z a r e  a  u n u i 
eveniment, idee, loc etc.
- Conține imagine/desen 
sugestiv și text scurt.
- În text sunt precizate, 
după caz: data, ora, locul 
evenimentului.
- De obicei, fluturaşul este 
realizat într-un format mic 
(mai mic decât o jumătate 
dintr-o coală A4).

MESAJUL TEXT, EMAIL
- text scris transmis cu 
a j u t o r u l  m i j l o a c e l o r 
tehnologice (telefon mobil, 
computer, tabletă)
- Mesajul este transmis la o 
adresă de email sau pe 
numărul de telefon al 
destinatarului.
-  Î n l ocu ieş te  b i l e tu l , 
scrisoarea, felicitarea, 
cartea poştală, telegrama.

LECŢIA 3. TEXTUL FUNCŢIONAL

a. Pastila de teorie
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Afiș



1. Realizaţi împreună un afiş prin care anunţaţi organizarea unei expoziţii de desene în 
şcoală.
2. Citiţi şi observaţi cu atenţie pliantul de mai jos, apoi rezolvaţi cerinţele.

d. În pliant este menţionat un fapt istoric care are legătură cu două dintre construcţiile 
menţionate. Care este acest fapt? 
 De ce crezi că se face referire la acest eveniment? Scrie opinia ta.
e. Caută informaţii despre locurile care sunt prezentate prin 
fotografii, dar nu şi prin text.
 Scrie două enunţuri care ar putea însoţi fotografiile fără text din 
pliant.
f. Citeşte informaţia de mai jos.
 Strada Sforii este localizată în municipiul Brașov, în apropiere 
de Poarta Șchei. Are lăţimea de cel mult 135 cm şi o lungime de 80 
m. Este cea de a treia cea mai îngustă stradă din Europa (după 
Spreuerhofstraße din Germania care are o lățime cuprinsă între 31 
și 50 cm și Parliament Street din Anglia cu o lățime aproximativă de 
122 cm). 
 Scrie textul prin care ai prezenta strada Sforii în pliant.

a. Răspundeţi la întrebări:
- Ce oraş este prezentat în pliant?
- Ce locuri sunt prezentate?
- Ce loc ţi-ar plăcea să vizitezi, dintre cele 
menţionate în pliant?
- Ce rol au fotografiile? Dar harta (planul)?

b. Cum se numeşte pliantul? Explicaţi de ce a 
fost ales acest titlu. Propuneţi şi alte titluri.

c. Dacă aţi vizita Braşovul, în ce ordine aţi 
merge la obiectivele menţionate? Explicaţi, 
folosind informaţiile oferite de planul oraşului. 

Piața Sfatului era, în Evul Mediu, locul 
în care se organizau târguri atât pentru 
negustorii sași și maghiari, cât și pentru 
cei veniți din Ţara Românească. În 

vechile documente era numită Markplatz.
Construcţia Bisericii Negre a început în 
1383 şi a fost finalizată în 1477. Numele i se 
trage însă de la faptul că pereţii s-au înnegrit 
după incendiul din 1689, în timpul invaziei 
turceşti.

b. Aplicaţii de grup şi individuale

65

Sursa Wikipedia 

Construit între anii 1460 și 1494, Turnul Alb 
impresionează și astăzi prin masivitatea lui. Are 
o înălţime de 20 m şi era cel mai înalt punct al 
fortificaţiilor Braşovului. 
Construit de către breasla țesători lor, 
Bastionul ţesătorilor are o arhitectură unică în 
sud-estul Europei. Fiind cruțat de marele 
incendiu de la 1689, se păstrează în forma 
sa originală.
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b. Aplicaţii de grup şi individuale
 

Citiţi textul cu atenţie.
Cetăţile,  pagini de istorie

 Avem în România cetăţi şi castele, unele cunoscute la nivel mondial, altele peste care s-a 
aşternut uitarea. Se află pe tot cuprinsul ţării, într-o varietate arhitectonică, din perioade 
istorice diferite, cu poveşti ce aşteaptă să fie descoperite.
 Sarmizegetusa Regia sau Sarmizegetusa cea regească a fost capitala Daciei.  Cetatea 
de pe Dealul Grădiștei este cea mai mare dintre fortificațiile dacice. Situată pe vârful unei 
stânci, la 1200 de metri înălțime, fortăreața a fost centrul sistemului de apărare dac din Munții 
Orăștiei și cuprindea șase citadele. Este construită din blocuri masive de piatră, pe cinci 
terase. Cetatea conținea şi o zonă sacră, ce cuprindea sanctuarul circular numit Calendarul 
Circular.
 Zidul cetății avea 3 m grosime și o înălțime de aproximativ 4 – 5 m. În apropiere, spre vest, 
se află o întinsă așezare civilă, în care se observă foarte multe locuințe, ateliere, magazii, 
hambare, rezervoare de apă. Civilii locuiau pe lângă fortăreață, pe terasele construite în josul 
muntelui. Nobilimea dacică avea apă în casele lor, adusă prin țevi ceramice, iar descoperirile  
arheologice dovedesc că societatea dacică avea un nivel înalt de viață.
      Oraşul Târgovişte a fost timp de peste trei secole, reşedinţă domnească şi capitala Ţării 
Româneşti. Prima menţiune documentară a aşezării ca reşedinţă domnească este cea 
dintr-un memorial de călătorie al lui Johann Schiltberger care, în anul 1396, ne spune că a fost 
în Ţara Românească şi în cele două capitale ale ei, numite Argeş (Agrich) şi Târgovişte 
(Türkoich).
 Curtea Domnească din Târgovişte, construită pe vremea  voievodului Mircea cel Bătrân, a 
fost gândită ca un complex de clădiri pentru familia, curtenii şi slujitorii săi. Aceasta se află pe 
malul drept al râului Ialomiţa, pe terasa cea mai înaltă, în apropierea drumurilor comerciale 
importante. Toate erau înconjurate pe trei laturi de un zid de piatră.
 Pe la mijlocul secolului al XV-lea, Vlad Ţepeş va ridica un turn de apărare - Turnul 
Chindiei- înalt de peste 27 de metri, care servea în acelaşi timp pazei şi observaţiei, anunţa 
apusul soarelui (când se înceta circulaţia în oraş) şi avea rol deosebit în caz de incendiu. 
Datorită mutării reşedinţei domneşti la Târgovişte, oraşul va cunoaşte o dezvoltare rapidă. 
Boierii îşi vor construi case şi lăcaşuri de cult în preajma Curţii Domneşti, trebuind să fie cât 
mai aproape de domnitor. Cu această ocazie, vor fi aduşi meşteri constructori din 
Transilvania, care vor înălţa adevărate monumente specifice artei şi arhitecturii româneşti.

 Substantivul este partea de vorbire care denumește lucruri, ființe, fenomene ale 
naturii, emoții, stări sufleteşti etc.

* Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literă mare (majusculă). 

Are două numere: singular (un măr/ o pară) și plural (nişte mere/pere)
două feluri: comun (copil) și propriu (Şerban)
trei genuri: feminin (o fată – două fete);
 masculin (un băiat – doi băieţi) 
 neutru (un tablou – două tablouri)

LECŢIA 4. SUBSTANTIVUL

a. Pastila de teorie
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Vocabular:
fortificaţie - construcţie militară de apărare;
citadelă -mică fortăreaţă în interiorul unei cetăţi;
sanctuar - loc sfânt;
reşedinţă - sediul unei autorităţi sau al unei persoane; capitală.

1. Recitește textul și răspunde la întrebări. 
a. Despre care cetăţi ai aflat în textul Cetăţile, pagini de istorie?
b. Unde se află Sarmizegetusa Regia?
c. De ce era importantă pentru daci cetatea Sarmizegetusa?
d. Care este importanţa istorică a oraşului Târgovişte?
e. Unde a fost construită Curtea domnească din Târgovişte?
f. Ce domnitori sunt amintiţi în text?
g. Pe care dintre cetăţi ţi-ar plăcea să o vizitezi? Argumentează, folosind informaţii din text.

2. Foloseşte informaţiile din text pentru a scrie o scrisoare prin care inviţi un prieten din altă 
ţară să  viziteze România.

3. Imaginează-ți că te poţi întoarce în timp şi 
poposeşti în cetatea care ţi-a plăcut mai mult. 
Scrie cum s-ar desfășura o zi obișnuită în acest 
loc. Ce vezi? Ce auzi? Ce miroşi? Menționează 
cum arată cetatea, ce persoane întâlnești, ce 
ocupații au, ce faci tu.
 Te poţi ajuta de imaginea alăturată.

4. Transcrie din text zece substantive proprii.

5. Se dau următoarele substantive: cetate, oraş, fortăreaţă, clădire, turn, monument. La ce 
număr sunt aceste substantive? Schimbă-le numărul şi scrie forma corectă.

6.  a. Cuvântul castel este substantiv de genul neutru. În al doilea alineat al textului, găseşte 
cel puţin alte trei substantive de gen neutru.

    b. Rescrie enunţul următor, trecând la numărul singular substantivele aflate la numărul 
plural.
În apropiere, spre vest, se află o întinsă așezare civilă, în care se observă nişte locuințe, 
ateliere, magazii, hambare, rezervoare de apă.

7. Caută în text substantive care încep, pe rând, cu fiecare literă a alfabetului. Scrie-le în 
ordine alfabetică.
8. a. Calculează cât timp a trecut de la prima menţionare a Târgoviştei ca reşedinţă 

domnească. 
 b. Caută informaţii despre Mircea cel Bătrân şi Vlad Ţepeş. Propune-le colegilor să 

realizeze căteva calcule pe baza acestor informaţii.
 c. Scrie trei enunţuri folosind rezultatele calculelor efectuate. Subliniază substantivele din 

aceste enunţuri.

9. Realizează un jurnal cu dublă intrare, după modelul de mai jos. Subliniază substantivele din 
fragmentul transcris.

  Fragment care ţi-a atras atenţia(transcriere) 
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De ce ai ales fragmentul?

Cetatea Sucevei (jud. Suceava)

Sursa Wikipedia 



b. Aplicaţii de grup şi individuale

 Citiţi textul cu atenţie.
Nicuşor

după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti

La marginea dinspre miazănoapte a oraşului, pe malul iazului, e o grădină frumoasă, cu 
tufişuri dese, în care primăvara cântă privighetorile. 

Prin grădina asta e drumul lui conu Mişu, când e să iasă în oraş. Cum trecea într-o zi din 
primăvara trecută, s-a oprit să asculte o privighetoare, care cânta de răsuna grădina; şi fiindcă 
tufişul în care cânta era chiar alături, s-a aplecat să încerce: n-o putea-o zări? Când, ce să 
vadă? Jos, în tufiş, un băieţaş. Cu degetul arătător de la mâna dreaptă peste buzele ţuguiate, 
îi făcea semn să tacă, iar cu cel de la mâna stângă îi arăta privighetoarea. Aplecându-se mai 
mult, o văzu…

A stat aşa multă vreme, neputându-se sătura de a o privi şi neştiind ce să privească mai cu 
drag: pasărea mică şi neînsemnată, care scotea sunete atât de puternice şi de măiestre din 
guşuliţa ei, ori fericirea fără seamăn de pe faţa copilului?

Îl mai văzuse el de câteva ori p-aci prin grădină jucându-se cu alţi copii de seama lui, dar 
niciodată nu-l privise cu luare-aminte – un băieţaş slăbuţ, cu părul cânepiu, încurcat ca un 
caier, şi cu pantalonii în vine, cârpiţi în zece locuri. Acum pentru întâia oară vedea ce ochi 
negri, catifelaţi şi dulci avea.

La o mişcare nedibace, pasărea zbură şi lui conu Mişu îi păru grozav de rău, crezând că 
s-o mâhni copilul; dar acesta ieşi din tufiş şi privindu-l drept, cu seriozitatea adorabil de hazlie 
a copiilor:

– Nu faţe nimic. Vine îndărăt. Asta e a mea. A fost şi poimâine.
– Ce spui, mă? A fost şi poimâine?
– Da, a văzut-o şi Lenuţa, sora mea…
Şi clătinând din cap:
– Da’ lui Vasilică a lu’ nenea Dumitru de la zudecătorie nu i-o arăt. 
– Şi de ce nu i-o arăţi şi lui?
– Că fin’că dă cu pietre.
– Bravo! să nu i-o arăţi. Dar pe tine cum te cheamă?
– Nicuşor şi sunt de şase ani.
– Ce vorbeşti, domnule!? Vrei şi doi bani, să-ţi cumperi covrigi?

LECŢIA 5. ADJECTIVUL
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 Adjectivul este partea de vorbire care arată o însușire a substantivului.
 Are același număr și gen ca substantivul pe care îl însoțește, aşadar spunem că 
adjectivul se acordă cu substantivul.

De exemplu: clădire înaltă – clădiri înalte (feminin); arbore înalt – arbori înalţi 
(masculin)

Există şi adjective care au: o singură formă (bej, ocru, maro etc)
aceeaşi formă şi pentru masculin şi pentru feminin (apă 
rece/fulg rece; ape reci/fulgi reci)



Nicuşor răspunde cu umărul drept, săltându-l în sus. Şi conu Mişu, râzând cu mulţumire, 
scoate şi-i întinde doi bani. Copilul, luându-i, zice: “Săru’ mâna” şi pleacă grăbit, ţinându-se cu 
o mână de brăcinarii pantalonilor prea lungi; dar după câţiva paşi se întoarce să-l întrebe 
serios dacă la spiţerie se vând ouă de furnică.

– Ce să faci cu ouă de furnică?
– Mi-a spus maică-mea aşa: că le plaţe la privighetori şi vreau să pun pe zos la a mea…
Are şi conu Mişu trei îngeraşi de copii de la care aude în fiecare zi fel de fel de nostimade 

copilăreşti, dar asta i s-a părut atât de drăgălaşă, încât l-a luat pe băieţandru în braţe şi l-a 
sărutat, pe amândoi obrajii.

Din ziua aia datează prietenia lui conu Mişu cu Nicuşor.
 
 Vocabular:
nedibace (adj.) – nepricepută, neîndemânatică;
brăcinar (subst.)- şiret, sfoară sau curea cu care se strâng pantalonii în jurul mijlocului; 
spiţerie (subst.)-farmacie;
nostimadă (subst.)-lucru plin de haz.

• Rezolvaţi sarcinile de lucru. Întoarceţi-vă la text ori de câte ori este nevoie.
1. Răspundeţi la întrebări.

a) Când a făcut cunoştinţă conu Mişu cu Nicuşor?
b) Prin ce l-a impresionat Nicuşor pe conu Mişu?
c) De ce este Nicuşor un copil simpatic?

2. Reciteşte fragmentul în care se arată ce vrea să facă Nicuşor cu banii primiţi. Ce însuşire 
crezi că i se potriveşte băiatului, având în vedere acest fapt?

3.  a. Care sunt adjectivele care îl descriu pe 
Nicușor?

b. Care sunt substantivele pe care le 
însoțesc aceste adjective?

c. Care sunt adjectivele la numărul 
singular? Dar la numărul plural?

d. Ce alte lucruri ai mai putea spune 
despre Nicușor, dacă te gândești la ceea ce 
spune și la ceea ce face el?

4. Realizează o descriere a băiatului. Poți să 
desenezi sau să organizezi răspunsurile ca în 
exemplul de alăturat, precizând faptele din 
care reies anumite însușiri.

5. a.Realizează-ți autoportretul folosind 
creioane colorate, acuarele sau tehnica 
colajului.

b. De jur-împrejurul desenului,  scrie cât 
mai multe adjective care te descriu.

c. Discută cu colegii și adaugă și alte 
adjective.

6. Descrie o privighetoare. Foloseşte cât mai 
multe adjective.
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Nicușor

fapt

fapt

fapt

fapt

fapt

însușire

însușire

însușire

însușiresensibil

Ascultă cu atenție
privighetoarea.

               privighetoare



LECŢIA 6. PRONUMELE PERSONAL

a. Pastila de teorie

70

Pronumele personal este partea de vorbire care poate ține locul unui substantiv.

Are trei persoane: persoana I (eu/noi)
  persoana a II-a (tu/voi)
  persoana a III-a (ea/el, ele/ei)

Fiecare persoană are două numere: singular (eu, tu, ea/el) și plural (noi, voi, ele/ei).
Numai la persoana a III-a sunt forme diferite după gen: feminin (ea, ele) – masculin (el, ei).

b. Aplicaţii de grup şi individuale
 

Citiţi textul cu atenţie.
Au fost odată trei prieteni

după Cezar Petrescu

 Pif era băiatul. Paf era paiaţa. Puf era căţelul. Şi tustrei erau prieteni la cataramă. Iar 
minte? Minte aveau tustrei să mai împrumute şi la alţii.

Nimeni însă n-ar putea să spună care dintre ei e mai deştept decât celălalt. Nici ei nu se 
ceartă, când e vorba să se ştie care e mai deştept. Câteodată, căpetenia jocului era Pif. Atunci 
Puf şi Paf merg după el şi-i ascultă poruncile. Altă dată o ia Puf înainte. Atunci băiatul şi paiaţa 
se supun căţeluşului. Pe urmă, hop! iată-l şi pe Paf că vine cu ideile lui!

Ideile lui Paf sunt întotdeauna năstruşnice. E o paiaţă mucalită şi plină de haz, fără 
pereche. Aceasta o ghiceşti îndată ce te-ai uitat la Paf. Voi nu credeţi?

Te uiţi la el: el râde la tine! Stă rezemat pe spate, în mâini, te priveşte de jos în sus şi râde 
cu gura întinsă până la urechi. Are o haină vărgată de toate culorile. În tărcătura aceasta afli 
orice vopsea îţi pofteşte inima. Vrei albastru? Poftim albastru! Vrei roşu, iată şi roşu! Vrei 
negru, alb, portocaliu, verde, galben, cafeniu? În haina lui Paf se găseşte câte o probă din 
toate vopselele. Parcă şi-a făcut costumul dintr-o farfurie întreagă cu coji de ouă încondeiate.

Altul s-ar ruşina de asemenea împestriţare caraghioasă. Paf e vesel şi pare foarte 
mândru. Tot aşa de mândru e şi de nasul lui. Un nas lung-prelung, ascuţit şi roşu spre vânăt, 
ca un ardei iute.

Un moţ de păr verde îi spânzură de sub scufie, până pe nas. Cine-a mai văzut oare 
vreodată păr verde? Ei, bine, Paf are părul verde şi el găseşte că-i stă foarte frumos. Ba încă el 
râde înaintea tuturor de aşa năzdrăvănie!

Dacă îl apuci cu mâna şi-l strângi de piept, deodată Paf cască gura şi scoate un ţipăt 
subţire de muzicuţă. Te-ai speriat şi l-ai scăpat jos. Paf începe a se da peste cap. O dată, de 
două ori, de trei ori , de zece ori. Se învârte până ce cade obosit, pe burtă, cu nasul lui de ardei 
în pământ: Paf! Aşa rămâne şi crezi că s-a sfârşit. Tu te pleci să-l ridici. Paf zvâcneşte încă o 
dată în sus şi începe a se da peste cap de-a-ndăratelea, repede-repede, să nu-l ajungi din 
urmă. Căţelul latră la dânsul şi strigă:

— Hei, Paf! Ajunge! Ai să-ţi turteşti nasul, comediantule!
Iar Paf se opreşte să răsufle. Se aşază în fund, cu moţul scufiei atârnând pe nas şi râde cu 

gura lui întinsă până la urechi. Şi râde...Nici nu se poate să te uiţi la nasul lui şi să nu te umfle şi 
pe tine hohotul. Acesta e singurul lui cusur. Aşa ceva nu-i place nici lui Puf. Puf spune că Paf 
nu ştie să fie niciodată serios. Prea le ia pe toate în glumă.

— Paf! îl dojeneşte băieţelul. Fii şi tu o dată serios în viaţa ta! Eu nu ştiu: ce ne facem 
acum? Am spart ghiveciul cu flori. Floarea pe care o uda şi o îngrijea mămica în fiecare 
dimineaţă. 
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Când o să dea mămica peste isprava noastră, mă tem că o să mâncăm o papară zdravănă. 
Haide, fii serios şi dă-mi un sfat: ce să facem acum?

Paf râde cu gura până la urechi:
—Ha-ha-ha! Va să zică mătăluţă ai spart ghiveciul cu flori? Ei, bravo! Te poţi lăuda că azi ai 

făcut o bună ispravă. Dar de ce spui că isprava e a noastră? Şi de ce crezi că o să mâncăm 
papara noi, cu toţii? Tu l-ai spart! Tu ai să mănânci papara, nu noi! şi încă ce papară! îmi vine 
să râd de pe acum.

(din vol. Pif. Paf. Puf, de Cezar Petrescu)

Vocabular:
paiaţă (subst.)- măscărici, clovn, personaj comic în spectacolele de circ;
mucalit (adj.)-care poate provoca râsul păstrând un aer de seriozitate;
cusur (subst.)-defect;
mătăluţă (pr.) – dumneata; formă politicoasă care înlocuieşte pronumele tu;
a mânca papară -a fi aspru certat sau a fi bătut.

Rezolvaţi următoarele cerinţe. Recitiţi textul ori de câte ori este nevoie.

1. Răspundeţi la întrebări.
a. Cine erau Pif, Paf şi Puf?
b. De ce scriitorul spune că “minte aveau tustrei să mai împrumute şi la alţii”?
c. Ce ştie să facă Paf?

2. Pif a spart ghiveciul cu flori şi ar vrea ca toţi trei să fie consideraţi vinovaţi. Ce părere 
aveţi despre acest lucru?

3. Lucraţi în perechi.
- Scrieţi într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text.
- Scrieţi într-o expresie scurtă ce conţine textul.
- Scrieţi un cuvânt care ar putea fi titlul textului.
- Desenaţi-l pe Paf. Scrieţi pe desenul vostru adjectivele care i se potrivesc.

4. a. Scrieţi cuvinte cu sens opus pentru: sfârşit, întotdeauna, vessel, a râde, oboist, 
serios.

    b. Scrieţi cuvinte care au înţeles asemănător cu: ispravă, căpetenie, a apuca, a răsufla.
    c. Alcătuiţi enunţuri folosind cuvintele: mucalit, năstruşnic, cusur, minte (două sensuri). 

5. a. Am selectat enunţul: El râde de tine. Ce este cuvântul subliniat ca parte de vorbire? 
Ce cuvânt înlocuieşte în text? Spuneţi propoziţia, înlocuind cuvântul subliniat cu substantivul 
potrivit.

b.Transcrieţi, din text, trei enunţuri care conţin pronume personale. Subliniaţi 
pronumele.

c.Transcrieţi, din text, câte un pronume pentru fiecare persoană. Spuneţi la ce număr 
este.

6. a.Scrieţi două enunţuri în care cuvântul noi să fie, pe rând, adjectiv, apoi pronume 
personal.

 b. Scrieţi enunţuri folosind cuvintele: sar/s-ar (putea), nu-l (văd)/nul (=fără valoare, la 
egalitate).

7. a. Rescrie enunţurile următoare, înlocuind pronumele subliniat cu alt pronume, fără a 
schimba numărul şi persoana.  

Căţelul latră la dânsul. Mătăluţă ai spart ghiveciul cu flori. Dânsa se va supăra.
b. Scrie un scurt text în care să povesteşti cum te joci cu prietena ta/ prietenul tău sau cu 

jucăriile. Foloseşte cel puţin trei pronume personale. Foloseşte dialogul. 
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 Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea și existența ființelor, 
lucrurilor și fenomenelor naturii.

 Își schimbă forma după:  număr: singular și plural  ( cânt – cântăm )
 persoană: I, a II-a, a III-a ( eu cânt – tu cânţi – el cântă )
 timpuri: trecut, prezent, viitor ( am cântat – cânt – voi cânta )

b. Aplicaţii de grup şi individuale
 

Citiţi textul cu atenţie.
Legenda muntelui Beneş

 Muntele metalifer Capul Beneş, situat în Munţii Rodnei, are 1 587 de metri şi este adesea 
luat la pas de către amatorii de drumeţii care vor să admire peisajele de poveste din Bistriţa-
Năsăud.  
 Oamenii locului nu asociază însă acest munte cu drumeţiile, ci cu o legendă care încă mai 
circulă prin zonă şi care nu de puţine ori este folosită pe post de pildă. Localnicii sunt convinşi 
că muntele şi-a luat numele de la un pescar care l-a cumpărat, după ce primise de la diavol, în 
schimbul sufletului său, mai mulţi saci cu bani. 

Legenda acestui munte a fost aşternută pe hârtie şi de către profesorul Iulian Marţian. 
Potrivit acestuia, la poalele Munţilor Rodnei trăia un pescar, alături de soţia şi fiul său. Familia 
era foarte săracă, bazându-se în special pe ce reuşea să prindă Beneş. Într-o seară, Beneş se 
îndrepta abătut spre casa sărăcăcioasă, întristat de faptul că nu reuşise să prindă niciun peşte 
pe care să-l pună pe masa familiei sale. În faţă îi apare o pocitură de om cu o şapcă roşie pe 
cap şi cu copite de cal în loc de picioare, ţinând în gură o pipă cu ţeavă lungă. Era chiar 
diavolul. Acesta îi propune bărbatului un târg, menit să îl scape de toate problemele cu care se 
confrunta. Diavolul îi spune că îl poate face cel mai bogat om din ţinut, în schimbul sufletului 
său. Pescarul îi cere diavolului răgaz o zi, pentru a se sfătui cu familia. Dacă soţia sa acceptă 
imediat propunerea diavolului, fiul său îşi părăseşte familia la auzul propunerii, pe care nu 
vrea să o accepte nici în ruptul capului. În schimbul sufletului lor, cei doi cer şapte saci plini cu 
bani de argint şi o viaţă liniştită preţ de 300 de ani. La miezul nopţii, necuratul se ţine de 
promisiune şi le aduce celor doi banii. Cei doi îşi cumpără haine noi şi bucate alese, dar şi unul 
dintre munţii din apropiere, căruia îi dau numele „Beneş”. Deasupra construiesc un castel din 
marmură. După trecerea celor 300 de ani de „viaţă liniştită”, castelul se prăbuşeşte, iar cei doi 
dispar.  

Legenda spune că la un timp după dispariţia celor doi, un păstor găseşte o intrare în 
munte, iar în interior dă de cei doi, care munceau din greu cu ciocanele la pietre. Singura 
dovadă a existenţei celor doi ar fi tocmai muntele pe care l-au cumpărat şi care le poartă 
numele şi acum.

Vocabular:
metalifer (adj.) - care conţine metale;
a asocia (vb.) - a uni, a grupa;
pildă (subst.) - ceea ce poate servi cuiva drept învățătură; model, exemplu. 

Rezolvaţi cerinţele următoare. Recitiţi textul ori de câte ori este nevoie.
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1.  Răspundeţi la întrebări.
a. Unde se află muntele Beneş?
b. La ce se gândesc oamenii locului atunci când vorbesc despre acest munte?
c. Cine era Beneş?
d. Ce târg îi propune diavolul lui Beneş?
e. De ce pescarul acceptă târgul?

2.  Împărţiţi pagina caietului în patru, apoi completaţi cadranele conform cerinţelor:

3. Transcrieţi verbele care arată cum a decurs întâmplarea care a dus la obţinerea muntelui de 
către Beneş şi soţia sa. Primele verbe sunt: se îndrepta, nu reuşise, să prindă …
Indicaţie: Recitiţi al treilea alineat al textului.

4. Formulaţi enunţuri în care cuvintele cer şi poartă să aibă, pe rând, sensuri diferite. În care 
enunţuri aceste cuvinte sunt verbe şi în care sunt substantive?

5. Realizaţi, în grup, un cvintet, respectând cerinţa:
Versul I- 1 substantiv propriu din textul citit;
Versul II – 2 adjective potrivite pentru substantivul anterior;
Versul III – 3 verbe;
Versul IV – enunţ din patru cuvinte care are legătură cu ceea ce s-a scris înainte;
Versul V – 1 substantiv – concluzie.

6. Spune/Scrie o povestire pe baza şirului 
de imagini. Găseşte-i un titlu potrivit. 
 Foloseşte cel puţin un pronume 
personal. Subliniază trei verbe.
 Gândeşte-te: 

Ÿ cum ia naştere un vis; 
Ÿ ce/cine îl poate ajuta pe un copil să îşi 

realizeze visul; 
Ÿ cum se simte cineva care îş i 

realizează un vis prin forţele lui.

A. Legenda în trei enunţuri                                  

C. Părerea personală despre personaje            

1.

3.2.

B. Învăţătura legendei                 

D. Faptul real care stă la originea legendei



LECŢIA 8. SUBIECTUL ŞI PREDICATUL

a. Pastila de teorie

Ÿ În enunţuri, cuvintele (părţile de vorbire) au diferite roluri sau funcţii:
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b. Aplicaţii de grup şi individuale
 

Citiţi textul cu atenţie.
Bunica

după Barbu Ştefănescu Delavrancea

 O văd, ca prin vis. O văd limpede, aşa cum era. Înaltă, uscăţivă, cu părul alb şi creţ, cu ochii 
căprui, cu gura strânsă şi cu buza de sus crestată în dinţi de pieptene, de la nas în jos. Cum 
deschidea poarta, îi săream înainte. Ea băga binişor mâna în sân şi-mi zicea:

– Ghici…
Până nu ghiceam, nu scotea mâna din sân. Şi întotdeauna sânul ei era plin. Avea stafide, 

alune ori  năut. Îi sărutam mâna. Ea îmi da părul în sus şi mă săruta pe frunte. Ne duceam la 
umbra dudului din fundul grădinii. Ea îşi înfigea furca cu caierul de in în brâu şi începea să 
tragă şi să răsucească un fir lung şi subţire. Eu mă culcam pe spate şi lăsam alene capul în 
poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la  urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se 
părea că se scutură o ploaie albastră.

– Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.
Surâsul ei mă gâdila în creştetul capului.
– Să spui…
Şi niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau şi 

adormeam. Uneori, tresăream şi o întrebam câte ceva. Ea începea să spună, şi eu visam 
înainte.

– A fost odată un împărat mare, mare…
– Cât de mare?
– Mare de tot. Şi îşi iubea împărăteasa ca ochii din cap. Dar îi părea rău că n-avea copii…
– Bunico, e rău să n-ai copii?
– Fireşte că e rău. Casa omului fără copii, e casă pustie.
– Bunico, dar eu n-am copii şi nu-mi pare rău.
Ea lăsa fusul, râdea, îmi desfăcea părul cârlionţat în două şi mă săruta în creştetul capului.
Câte-o frunză se desprindea din ramuri şi cădea legănându-se. Eu mă luam cu ochii după 

ea şi ziceam să spună povestea.

Subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea. (Copiii 
citesc.)
Poate fi aflat cu întrebările: Cine? Ce? Despre cine se vorbește?
În propoziţie, substantivele sau pronumele pot avea rol de subiect.
Subiectul poate fi exprimat prin unul sau mai multe cuvinte.

Predicatul este partea principală de propoziție care arată ce face subiectul. (Copiii 
citesc.)
Poate fi aflat cu întrebările: Ce se spune despre subiect? Ce face subiectul?
În propoziţie, verbul poate avea rol de predicat.
Forma verbului care are rol de predicat se schimbă după numărul substantivului sau 
pronumelui care este subiect.
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– Şi aşa, îi părea grozav de rău că n-avea copii. Şi… nu mai putea de părere de rău că nu 
are copii… Într-o zi veni la el un moş bătrân, bătrân, că-şi târa barba pe jos de bătrân şi de 
cocoşat ce era. Şi era mic, mic de tot…Poate să fi fost, aşa, cam ca tine.

– Va să zică, nu era mic, mic de tot…
– Era mic, da’ nu aşa, mic de tot. Şi cum veni îi zise: „Măria-ta, ai doi meri în grădină, unul 

lângă altul, că nu ştii care sunt ramurile unuia şi care sunt ale altuia; şi când înfloresc nu ştii 
care sunt florile unuia şi care sunt ale altuia; şi ăşti doi meri înfrunzesc, înfloresc, se scutură şi 
mere nu fac. Măria-ta, să ştii că atunci când or lega rod ăşti doi meri, împărăteasa o să nască 
un fecior cu totul şi cu totul de aur”… Piticul se duse, şi împăratul alergă în grădină, şi căută, 
căută peste tot locul, până dădu peste cei doi meri. Merii se scuturaseră de flori, că sub ei 
parcă ninsese, dar rod nu legaseră...

Era aşa de cald… aşa de bine în poala bunicii… o adiere încetinică îmi răcorea fruntea… 
norii albi, alunecând pe cerul albastru, mă ameţeau… închideam ochii. Ea spunea, spunea 
înainte, mulgând repede şi uşurel firul lung din caierul de in.

Auzeam prin vis. Pleoapele-mi cădeau încărcate de lene, de somn, de mulţumire. Şi mă 
simţeam uşor, ca un fulg plutind pe o apă care curge încet, încetinel, încetişor…Şi bunica 
spunea înainte, şi fusul sfâr-sfâr pe la urechi, ca un bondar, ca acele cântece din buruienile în 
care adormisem de atâtea ori. 

Când m-am deşteptat, bunica isprăvise caierul.
Dar basmul?
Cu capul în poala bunicii, niciodată n-am putut asculta un basm întreg. Avea o poală 

fermecată, şi un glas, şi un fus care mă furau pe nesimţite şi adormeam fericit sub privirile şi 
zâmbetul ei.

Vocabular:
caier (subst.) - mănunchi de lână, de in sau de cânepă, care se pune pe furcă pentru a fi 

tors.

6. Se dau enunţurile:  ei dulce mă .  mi .  . În Glasul Genele Eulegăna se prindeau adormeam
poala bunicii,   niciun basm întreg. eu nu am ascultat

Cu ajutorul întrebărilor “Cine?” şi  “Ce face?”, descoperiţi ce rol au cuvintele scrise cu roşu, 
apoi cele cu verde.

7. Formulaţi propoziţii care au ca subiecte cuvintele: copilul, bunica, povestea, ea, dânsul. 
Subliniaţi predicatele.

8. În text cuvintele poartă și rod sunt substantive. Arată în două enunțuri că pot fi și verbe.În 
fiecare enunţ, subliniaţi subiectul cu roşu şi predicatul cu verde.

bunicanepotul asemănări

Rezolvaţi exerciţiile următoare. Recitiţi textul ori de câte ori este nevoie.

1.Răspundeţi la întrebări.

a. Ce bunătăți îi aducea bunica nepotului?

b. De ce bunica îşi punea nepotul să ghicească ce i-a adus?

c. Ce dovedeşte bunica prin gestul ei atunci când îşi sărută nepotul pe creştet?

d. De ce nu reușea băiatul să asculte un basm întreg?

e. De ce bunica asemuia personajele din basm cu nepotul?

2. Explicaţi cuvintele bunicii: casa omului fără copii, e casă pustie.Spuneţi-vă părerea.

3. În ce basme aţi mai întâlnit momente sau întâmplări ca cele din povestea bunicii?

4. Desenaţi personajele basmului spus de bunică aşa cum vi le imaginaţi. Adăugaţi 

desenelor adjective potrivite personajelor, grupuri de verbe şi substantive care arată ce face 

fiecare).

5. Realizaţi în caiet o diagramă Venn. Comparaţi bunica şi nepotul.



LECŢIA 9. Scrierea corectă – reguli

76

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE

Ÿ La sfârşitul enunţurilor se poate pune punct (.), semnul întrebării (?), semnul 

exclamării (!) sau puncte de suspensie (...).

Ÿ Virgula (,) se foloseşte într-o enumerare (stejar mare, stufos),  pentru a despărţi

numele celui strigat de restul propoziţiei (Vino, Tic!) ori pentru a marca o pauză în vorbire.

Ÿ Două puncte (:) anunță că urmează vorbele cuiva  sau o enumerare.

Ÿ Linia de dialog (─) se scrie înainte de vorbele spuse de cineva şi redate întocmai de

povestitor.

Joc - Licitez propoziţia
Material necesar: câte două bileţele pentru fiecare copil.
Scrieţi un enunţ corect pe primul bilet, iar pe celălalt un enunţ în care strecuraţi o greşeală 

de exprimare sau de ortografie. Bileţelele se pun într-o cutie şi se amestecă, apoi se extrage 
câte unul şi se citeşte enunţul. Fiecare licitează/afirmă: Corect! sau Incorect! Pentru fiecare 
licitaţie corectă se acordă câte un punct.

 
Jurnal de învăţare
Gândeşte-te, apoi completează:
 
Dacă vorbesc şi scriu corect în limba română, atunci pot ....................................................
 
Atunci când lucrez la limba şi literatura română mă simt

Cred că trebuie să îmbunătăţesc: ......................................................................................

REGULI DE SCRIERE CORECTĂ

Ÿ Cuvintele: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un se scriu întotdeauna cu cratimă.

Ÿ sa se poate înlocui cu „a lui, a ei” 

Ÿ s-a  se scrie cu cratimă când face parte din forma la timpul trecut a verbului (s-a plimbat)

Ÿ sau se poate înlocui cu „ori” , având acelaşi sens

Ÿ s-au  se scrie cu cratimă când face parte din forma la timpul trecut a verbului (s-au jucat)

Ÿ la este un cuvânt de legătură pentru a arăta direcţia

Ÿ l-a este o construcţie pronume-verb: L-a ajutat. (Pe cine a ajutat? Pe el/l)

Ÿ ia este forma de prezent a verbului a lua, persoana a III-a singular (El ia o carte.)

Ÿ i-a este o construcţie pronume-verb: I-a dat o carte. (Cui i-a dat?  Lui/ei)

Ÿ iau este forma de prezent a verbului a lua, persoana I singular sau a III-a plural (eu iau, 

ei iau)

Ÿ i-au este o construcţie pronume-verb: I-au invitat. (Pe cine au invitat?Pe ei/i.)

Ÿ neam are acelaşi sens cu popor, familie.

Ÿ ne-am este o construcţie pronume-verb: Ne-am întors. (Cine s-a întors? Noi/ne)



UNITATEA 2. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA MATEMATICĂ

LECŢIA 1. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000

a. Pastila de teorie
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Numerele se scriu cu cifre arabe (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) sau cu cifre romane (I=1, 
V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1 000 - cel mult 3 cifre de acelaşi fel consecutive).

Tabelul de numeraţie:

Clasa 

Ordinul 

Clasa milioanelor Clasa miilor Clasa unităţilor

S Z U S Z U S Z U

7 6 5 4 3 2 1
10 unităţi= o zece             10 zeci= o sută              10 sute= o mie            10 mii= o zece de mii      

10 zeci de mii= o sută de mii                      10 sute de mii= 1 milion

Vecinii numerelorNumerele pot fi:

Pare (cu soţ)

Se împart exact la 2.

Au ultima cifră: 0, 2, 

4, 6, 8.

Impare (fără soţ)

Nu se împart exact la 2.

Au ultima cifră: 1, 3, 5, 

7, 9.

        Succesor

Mai mare cu 1 decât 

numărul dat (vecinul 

mai mare).

       Predecesor

Mai mic cu 1 decât 

numărul dat (vecinul 

mai mic).

b. Aplicaţii de grup şi individuale
1. a. Scrieţi cum se citesc numerele: 1 978; 12 613; 10 009; 240 078; 534 784; 100 850; 
998 049.
     b. Scrieţi cu cifre, apoi cu litere: anul în care suntem, anul naşterii voastre, numărul 
aproximativ de locuitori din oraşul vostru/comuna voastră.

2. Spuneţi ce ordin reprezintă cifra 6 în fiecare dintre numerele următoare:
 1 006; 26 027; 3 865; 67 980; 42 678; 630 784; 60 986.

3. Descompuneţi numerele, după modelul 5 784= 5 000+ 700+ 80+ 4
 2 451; 87 391; 32 870; 213 458;  104 879;  990 090.

4.  Scrieţi numerele cuprinse între:
a. 67 457 şi 67 463;                        b. 209 998 şi 210 002;                        c. 8 004 şi 7 996. 

5. Scrieţi predecesorul şi succesorul numerelor date:

predecesor număr succesor

 1 890 

 20 000  

 167 459 

succesor număr predecesor

 200 000 

 957 089 

 27 009 

6. Compară numerele, folosind semnele  <  (mai mic decât),  > (mai mare decât) sau = (egal).

145....155      2 304......2 034      17 089.....17 089      29 876 ..... 209 876     107 786...107 243   

7. Scrie:
a. cel mai mic număr de patru cifre diferite;              b. cel mai mare număr de trei cifre diferite;
c. cel mai mare număr par de patru cifre identice;    d. cel mai mic număr impar de cinci cifre.



LECŢIA 2. OPERAŢII CU NUMERE NATURALE 

(ADUNAREA, SCĂDEREA, ÎNMULŢIREA, ÎMPĂRŢIREA)

a. Pastila de teorie
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b. Aplicaţii de grup şi individuale

1. Calculaţi:
238 000+ 17 200=       102 387+ 232 204=       330 333+71 325=       (265 248+196 006) – 133 564 = 
125 673– 34 231=         43 477 – 28 945 =         98 564 –70 232=       (10 986+4 453) – (3 857- 2 465) =
1 855: 5=                         4 788: 38=                         123: 4=                            604: 13= 

2. Efectuaţi operaţiile şi comparaţi rezultatele: 
a) 72 + 68 + 75 _____ 140 + 64 + 15 b) 123 + 223 +333 _____ 245+ 65+ 111 

3. Scrieţi cel mai mare număr de trei cifre diferite. 
Aflaţi cu cât este mai mic decât numărul 1 000.

4. Suma a două numere este 9. Care este cel mai mare produs posibil al acestor numere?
Indicaţie: Gândiţi-vă la toate posibilităţile în care două numere au suma 9. Calculaţi apoi toate 
produsele posibile. Observaţi în ce caz aţi obţinut cel mai mare produs.

5.Pe un raft sunt 24 de cărţi, iar pe altul de 3 ori mai puţine. Cu câte cărţi sunt mai multe pe 
primul raft decât pe al doilea?

6.Pe un câmp sunt 60 de oi albe şi de 8 ori mai multe oi negre. Câte oi sunt în total pe câmp?

7.S-au cumpărat 120 de mingi mari şi cu 40 mai puţine mingi mici. Mingile s-au pus câte 10 
într-o cutie. De câte cutii a fost nevoie ?

Sprijin pentru părinţi: 
Rezultate corecte: 3→1 000- 987= 13.   4→4+5=9, 4x5=20.  5→cu16 cărţi mai multe.   
6→ 540 oi.  7→ 80 mingi mici, 200 mingi total, 20 cutii necesare. 

 SCĂDEREA
d – s= r     , d ≥ s (d, mai mare sau egal cu s)
(d=descăzut, s=scăzător, r=rest/diferenţă)

• Proba:  d – r= s        sau    r + s= d

  ADUNAREA
t1 + t2= s           (t = termen, s=suma)

• Proba: s - t1= t2         sau      s – t2= t1

• Adunarea este comutativă, adică pot 
schimba ordinea termenilor, iar suma 
rămâne aceeaşi.

 ÎNMULŢIREA
f1 x f2= p         (f=factor, p= produs) 

• Înmulţirea este comutativă, adică pot 
schimba ordinea factorilor, iar produsul 
rămâne acelaşi.

 ÎMPĂRŢIREA
d : î= c (r)             ,  d   ≥î   şi    r  ≤ î
(d=deîmpărţit, î=împărţitor, c= cât, r=rest)

• Proba: c x î+ r= d  

• O împărţire exactă are restul 0.
Împărţirea la zero nu are sens. 



LECŢIA 3. ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

a. Pastila de teorie
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b. Aplicaţii de grup şi individuale

1. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor.
a. 52+ 23 – 31 + 45 – 11=               b. 16: 2: 4 x 3=                    c. 36 : 3 x 4 + 6 x 6=                                    
d. 98 - 32 : 4 x 11=                          e. (25:5+7x29):2=                f.  430-(38x2x3+9)=
g.  25x(39-19x2)=                           h. 39x(4+2):2=              i. (28x5+30):10+729:9=                     
j. (57x2:3)+32x450+8=

2. Calculaţi.
a.  [1+2x(6+6:3)-5]:6=                                        b. [20+ 2x (100-10)]:10 + 2x4=
c. 29x3-38+[2000-(17x2+39x1:3)]=                 d. [(248:8-21x1):10]+(500:50+800:20)=
e. [(357:7+344:8):2]x31+17-(500:4+7)=  R: a. 2;   b. 28;   c. 2 022;   d. 51;  e. 1 342

3.a. Maria a economisit 40 de lei, Dana a strâns cu 15 lei mai puţin, iar Eliza are dublul 
sumei strânse de Dana. Câţi lei au economisit împreună cele trei fete? Rezolvaţi problema 
cu plan de rezolvare.
    b. Problema poate fi scrisă sub forma unui exerciţiu, astfel:
            40 + (40-15) + (40-15)x 2
      Rezolvaţi exerciţiul, respectând ordinea operaţiilor. Comparaţi cu rezultatul problemei.

4. Rezolvă singur:
 a. (60 -  4x8) x (70 – 67)=                                b. 40:5 +63:7+ 6x8=
 c. 8x9 – 18: 3 + 6x9 – 4x7=                             d.100- 30:5 x8- 6x4:3=
 e. 89+ 64: 8x7 – 28: 7x4=                        f.98+8x[1004-4x(8:2x2-4:4x2)]=
R: a. 84;  b. 65;   c. 92;  d. 44;  e. 129;  f. 7 938.  

5. Din dublul numărului 893, scade triplul nr. 205. Rezolvaţi printr-un exerciţiu.

6. Într-o livadă s-au plantat 16 meri, de 4 ori mai mulţi peri, iar cireşi cu 25 mai puţini decât 
peri. 
    Câţi pomi fructiferi s-au plantat? Scrieţi rezolvarea şi sub forma unui exerciţiu.

7. În  pădurea piticilor erau 17 rânduri cu câte 38 brazi şi 15 rânduri cu câte 64 stejari. 
Piticii au tăiat câte 7 din fiecare fel de copaci. Câţi copaci au rămas?

Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul I.
Înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii de ordinul al II-lea.
• Într-un exerciţiu cu operaţii de acelaşi ordin, operaţiile se efectuează în ordinea în 

care sunt scrise. Exemplu  23-7+ 15= 16+15= 31                           48:6 x10= 8x10=80
• Într-un exerciţiu cu operaţii de ordin diferit, se efectuează întâi înmulţirile şi împărţirile 

în ordinea în care sunt scrise, apoi adunările şi scăderile, în ordinea în care sunt scrise.
Exemplu   16:2 + 23x3 – 100:4= 8 + 69 – 25 =77- 25= 52
• Într-un exerciţiu cu paranteze, se efectuează întâi operaţiile din parantezele rotunde, 

apoi cele din parantezele drepte, respectând de fiecare dată ordinea corectă a operaţiilor. 
Exemplu [10x(81:9 + 3x14)- 30]:5= [10x(9+42)-30]:5=(10x51-30):5=(510-30):5= 

480:5= 96



LECŢIA 4. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN METODA 
REPREZENTĂRII GRAFICE

a. Pastila de teorie

80

Algoritm (tipar) de rezolvare:
- notarea datelor;
- realizarea graficului;
- stabilirea numărului de părţi egale;
- împărţirea sumei la numărul de părţi egale;
- aflarea numerelor;
- verificarea.

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Observaţi şi discutaţi modul de rezolvare a problemei următoare. Identificaţi etapele 
indicate în algoritmul de rezolvare.

• Într-o clasă sunt 27 de elevi. Fetele sunt cu 3 mai multe decât băieţii. Câţi băieţi şi 
câte fete sunt în clasă?

3. Elevii clasei a IV-a a unei şcoli au confecţionat pentru o expoziţie 284 de mărţişoare. 
Băieţii au realizat de 3 ori mai multe mărţişoare decât fetele. Câte mărţişoare au confecţionat 
băieţii? Dar fetele?

4. Două grădiniţe au împreună 3 011 de jucării. Ştiind că prima are de 5 ori mai multe decât 
a doua şi încă 209 jucării, să se afle câte jucării are fiecare grădiniţă.

5. Trei băieţi au rezolvat împreună 81 de probleme. Bogdan a rezolvat de 2 ori mai multe 
probleme decât Andrei, iar Cristi cu 6 mai multe decât Bogdan. Câte probleme a rezolvat 
fiecare băiat?                                           R: 15, 30, 36

6. În trei lăzi sunt 77 kg de caise. În prima ladă e o cantitate de 4 ori mai mare decât în a 
treia, iar în a doua cu 5 kg mai mult decât în prima. Află cantitatea de fructe din fiecare ladă.

7. Suma a două numere este 344, iar diferenţa este 24. Care sunt cele două numere?

2. Într-o curte sunt 90 de pui albi şi negri. Puii albi sunt de 5 ori mai mulţi decât cei negri. 
Aflaţi câţi pui sunt de fiecare culoare.
Folosiţi reprezentare grafică alăturată:

90
negri 

albi 

27 – 3= 24 (2 părţi egale; total elevi în clasă dacă fetele ar fi tot atâtea cât băieţii)
24: 2= 12 (băieţi)
12 + 3= 15 (fete)
                       Verificare:  12 + 15= 27 (elevi)

Total – 27 elevi 
Fete, cu 3 mai multe
? băieţi  ? fete

   b

   f
273
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Această metodă de rezolvare a problemelor de matematică se aplică problemelor 
în care datele depind succesiv unele de altele. Enunţul problemei trebuie urmărit de la 
sfârşit către început.

De cele mai multe ori, metoda este folosită pentru aflarea unui număr necunoscut.

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

 1.a. Observaţi şi discutaţi rezolvarea   
problemei următoare:
 • M-am gândit la un număr, l-am 
înmulţit cu 10, la rezultat am adunat 16, 
suma am împarţit-o la 6, iar din cât am 
scăzut 10, obţinând 56. Aflaţi numărul.
 Rezolvare:
 (a x 10 + 16): 6 – 10= 56
 (a x 10 +16): 6 = 56 + 10              
 (a x 10 +16): 6 =66
 a x 10 +16= 66x 6                           
 a x 10 + 16= 396
 a x 10= 396 – 16
 a x 10= 380
 a= 380: 10
 a= 38 

b. Aflaţi numărul necunoscut.
12 536 +b – 3 000 = 10 500 + 490
41 002 – c + 10 000 = 70 000 – 20 000
   d – 899 + 689 = 13 500 – 12 810
2x a : 5 = 2 x ( 20 + 5 : 5 ) x 10 
e : 5 x 4 +(22 x 3 – 81: 9)= 411: 3

c. Rezolvaţi, după ce scrieţi problema sub 
forma unui exerciţiu.
Mă gândesc la un număr. Îi adaug produsul 
numerelor 3 și 9, rezultatul îl dublez, scad 
din noul rezultat triplul numărului 131 și 
obțin 297.
 La ce număr m-am gândit?

4. Doi turişti au vizitat împrejurimile oraşului nostru, astfel: jumătate din drum cu 
autobuzul, două treimi din restul distanţei cutrenul şi noul rest, adică 12 km, pe jos. Lungimea 
itinerariului a fost de:         a) 36 km; b) 72 km; c) 60 km.

5. Ioana a avut o anumită sumă de bani. În prima lună a folosit jumătate din ea, în a doua 
lună o treime din rest, a treia lună jumătate din noul rest, iar în a patra lună o treime din suma 
rămasă. Dacă acum mai are 240 de lei, ce sumă a avut la început?

2. Triplul unui număr mărit cu 5 este egal cu dublul numărului 13. Care este numărul?

3. Anca primeşte cadou o cutie de bomboane. Ea mănâncă în prima zi jumătate din 
numărul bomboanelor, a doua zi o treime din ce a mai rămas, iar a treia zi jumătate din noul 
rest. Dacă acum se găsesc în cutie 5 bomboane, câte bomboane au fost la început?

Folosiţi următoarea reprezentare grafică.

total 

rest ziua I

rest ziua II

rest ziua III
5
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Algoritm (tipar) de rezolvare:
- notarea datelor;
- compararea datelor (dacă este nevoie, datele de pe o linie se înmulţesc sau se împart 
pentru a se egala cu cele de pe a doua linie);
- observare: de unde provine diferenţa dintre date;
- aflarea numerelor;
- verificarea.

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Observaţi şi discutaţi rezolvarea problemei.
De la cofetărie, Mara a cumpărat 2 îngheţate şi 4 prăjituri, plătind 26 de lei. În altă zi, la 

aceleaşi preţuri, a cumpărat 2 îngheţate şi 6 prăjituri de acelaşi fel ca primele, plătind 34 de lei. 
Câţi lei costă o îngheţată? Dar o prăjitură?

Datele problemei:                 2 îngheţate……4 prăjituri…….20 lei
2 îngheţate……6 prăjituri…….26 de lei

     ? lei o îngheţată   ? lei o prăjitură
Observăm: Ce mărimi sunt identice? Care diferă? De unde provine diferenţa sumelor?
Rezolvăm: 6 - 4= 2 (prăjituri în plus cumpărate)
 26 – 20= 6 lei (costă cele 2 prăjituri în plus)
   6 : 2= 3 lei (costă o prăjitură)
   4 x 3= 12 lei (costă cele 4 prăjituri cumpărate prima dată)
   20 – 12= 8 lei (costă cele 2 îngheţate cumpărate prima dată)
   8 : 2= 4 lei (costă o îngheţată)
    R: 3 lei prăjitura, 4 lei îngheţata
Verificare: 2x4 + 4x3=8 + 12=20 (lei, prima dată)  sau  2x4 + 6x3= 8 + 18=26 (lei, a doua 

oară)
 
2. Cristi cumpără 4 caiete şi 6 creioane pe care dă 52 lei. Sebi cumpără 4 caiete şi 9 

creioane, de acelaşi fel, şi achită 58 lei. Cât costă un caiet? Dar un creion?

3. Cinci lăzi cu portocale şi trei lăzi cu lămâi cântăresc 37 kg. Opt lăzi cu portocale şi trei 
lăzi cu lămâi cântăresc 52 kg. Cât cântăreşte o ladă cu portocale? Dar una cu lămâi?

4. Ieri, mama a cumpărat 2 pâini şi 4 cornuri care au costat 8 lei. Astăzi a luat 2 pâini şi 6 
cornuri, plătind 10 lei. Cât voi da eu pe o pâine şi un corn de acelaşi fel? 

5. Dacă s-ar cumpăra 9 trandafiri şi 7 margarete s-ar plăti 59 de lei. Dacă s-ar cumpăra 3 
trandafiri şi 5 margarete s-ar plăti 25 de lei. Cât costă un trandafir? Dar o margaretă?

Indicaţie:  9 trandafiri..............7 margarete..........................59 lei
   3 trandafiri.............5 margarete ..........................25 lei         x3
   Egalăm datele, prin înmulţirea cu 3 (pentru că 9= 3x3)
   9 trandafiri..............7 margarete..........................59 lei
                9 trandafiri.............15 margarete ........................75 lei
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Pentru a fi înţelese mai uşor, datele (informaţiile) se organizează în tabele şi grafice. 

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Citiţi informaţiile din tabelul şi graficul de mai jos, apoi răspundeţi la întrebări.

La ora de educaţie fizică, 8 elevi au făcut o 
cursă de rezistenţă.

După cinci minute, s-au notat distanţele 
parcurse. Iată tabelul cu rezultatele obţinute:
a) Ordonează distanţele de la cea mai mică la cea 
mai mare.
b) Cine a parcurs cea mai mare distanţă?
c) Cine a parcurs cea mai mică distanţă?
d) Care sunt elevii care au parcurs o distanţă mai 
mare de 780 m?

Distanţele parcurse 
în metri

813

746

744

782

793

845

750

741

Prenumele
elevilor

Adrian
George  

Claudia

Sebastian

Elena

Alexandru

Maria

Anton

2. Doamna Ionescu vrea să plece într-un concediu de 6 zile cu familia sa formată din 4 
persoane. Domnul Ionescu doreşte să aibă frigider în cameră, iar copiii vor să îl ia cu ei şi pe 
Kuki, căţeluşul. Calculaţi ce variantă ar fi mai avantajoasă, având în vedere că au doar 2 200 
lei pentru cazare şi masă.

3. Citiţi datele din graficele următoare. 
Alcătuiţi probleme folosind informaţiile 
descoperite.
* Aproximaţi valorile barelor albastre şi roşii 
din cel de-al doilea grafic. 
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Fracţia reprezintă părţi dintr-un întreg. În matematică, întregul poate fi un obiect, o 
figură geometrică sau o mulţime de obiecte de acelaşi fel şi se notează cu 1.

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Scrieţi fracţiile corespunzătoare desenelor următoare:

5. Scrieţi fracţiile      şi        ca sume de fracţii cu acelaşi numitor, iar fracţia     ca 

diferenţă de două fracţii cu acelaşi numitor.

Exemplu: 

6. Pentru a ajunge la bunici, Sebi a parcurs     din drum cu autobuzul,     cu metroul, iar 

restul drumului pe jos. Ce parte din drum a mers pe jos?

* Indicaţie: drumul=întregul, adică 1 sau      .

Pentru a aduna două sau mai multe 
fracţii cu acelaşi numitor, se efectuează 
suma numărătorilor şi se păstrează 
numitorul neschimbat. 

Pentru a afla diferenţa dintre două 
fracţii cu acelaşi numitor, se scad cei doi 
numărători şi se păstrează numitorul.

4. Calculaţi:

3. Comparaţi fracţiile. Puteţi folosi desene, dar reprezentând fracţiile pe întregi identici.

2. Scrieţi fracţiile care se citesc: o jumătate/o doime, un sfert/o pătrime, două treimi, 
patru şeptimi, 8 zecimi, 75 de sutimi. Reprezentaţi prin desene primele patru fracţii.

Numitorul arată în câte părţi egale se împarte întregul şi dă 
numele diviziunii (2 – doime, 3- treime....,10- zecime, 100-sutime).
Numărătorul arată câte părţi egale au fost luate din întreg.

numărător

numitor

linie de fracție

Dacă numitorul unei fracţii este 100, o putem scrie şi sub formă procentuală.

De exemplu,      se poate scrie 25 %, care se citeşte “25 la sută”.

Putem compara fracţii care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător.

Putem aduna sau scădea numai fracţii care au acelaşi numitor.

Fracțiile pot fi: subunitare ( mai mici decât un întreg)

echiunitare (egale cu un întreg) 

supraunitare (mai mari decât un întreg) 
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Scrieţi ce figuri geometrice sunt situate 
în tabel la coordonatele (1,C) şi (6,D).

2. Pe planul de mai jos, coloraţi cu verde 2 
străzi paralele şi cu albastru 2 străzi 
perpendiculare.

Scrieţi la ce coordonate sunt celelalte 
figuri geometrice.

4. Realizează un desen folosind numai forme geometrice. Prezintă-l colegilor.

5. Bunicul are o livadă dreptunghiulară. Pe lăţimile ei vrea să planteze zmeură, iar pe lungimi 
aluni. În centrul livezii se află un măr bătrân. Desenează planul livezii bunicului. 

3. Completați tabelele de mai jos:

Dreptele paralele sunt dreptele care nu se intersectează oricât le-am prelungi.
Dreptele perpendiculare se intersectează (se întâlnesc), formând un unghi drept.



LECŢIA 10. PERIMETRUL
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2. Desenaţi: un pătrat cu latura de 4 cm, un dreptunghi cu lungimea de 6 cm şi lăţimea 
de 4 cm, apoi un triunghi. Măsuraţi laturile triunghiului. Calculaţi perimetrele celor trei figuri 
desenate.

3. O grădină pătrată are latura de 48 de m. Care este perimetrul grădinii? Dacă va fi 
împrejmuită cu 3 rânduri de sârmă, câţi m de sârmă vor fi necesari?

4. Măsuraţi laturile clasei. Notaţi dimensiunile în caiet. Calculaţi perimetrul clasei. 

5. Un teren dreptunghiular are perimetrul de 160 m. Lungimea terenului este de 56 m. 
Câţi m are lăţimea terenului?

 *Indicaţie: Desenaţi figura şi notaţi dimensiunile cunoscute. 

6. Adina a croit o faţă de masă de formă dreptunghiulară cu lungimea de 125 cm şi 
lăţimea cu 25 cm mai mică. Pe margine vrea să îi pună o bentiţă de dantelă. De câtă 
dantelă are nevoie Adina?

Dacă face şi 6 şerveţele pătrate cu latura de 30 cm şi le coase pe margine acelaşi tip 
de dantelă, de câtă dantelă va avea nevoie în total?

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Măsuraţi dimensiunile figurilor de mai jos şi calculaţi perimetrul fiecăreia (aproximaţi 
mărimile la un număr întreg de cm).

Perimetrul reprezintă suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon/ lungimea liniei 
închise care mărgineşte o suprafaţă.

Perimetrul pătratului:

Perimetrul dreptunghiului: 
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Observaţi figurile de mai jos. Număraţi pătratele care acoperă suprafaţa poligoanelor . 
Scrieţi, în fiecare caz, care este aria figurii. (Exemplu: A1= 15 pătrate)

1 2

3 4

5

Întinderea delimitată de laturile unui poligon reprezintă suprafaţa poligonului 
respective. Aria este măsura unei suprafeţe.

Aria este dată de numărul de pătrate identice care acoperă suprafaţa respectivă. 
Pătratele folosite ca unitate de măsură au latura de 1 cm, 1 dm, 1 m etc., după cât de 
mare este suprafaţa.

2. Pe o pagină din caietul de matematică, desenaţi un dreptunghi cu lungimea de 6 cm 
şi lăţimea de 4 cm.

a. Împărţiţi suprafaţa dreptunghiului în pătrate cu latura de 1 cm. Număraţi câte pătrate 
sunt şi scrieţi care este aria. (A=? pătrate)

b. Număraţi câte pătrate sunt pe lungime, apoi câte sunt pe lăţime. Înmulţiţi cele două 
numere obţinute. Ce observaţi?

3. Tata  vrea să paveze curtea cu dale de ciment de forma unui pătrat cu latura de 1 m. 
Ajută-l să afle câte dale trebuie să cumpere, dacă toată curtea are forma şi dimensiunile 
din imagine. 
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Desenaţi corpurile geometrice din caseta de mai sus. Scrieţi denumirile lor.

2. Transcrieţi în caiete şi completaţi enunţurile.
    Cubul are ....... feţe, ......... muchii şi .....vârfuri. Feţele cubului au forma de ...... .
   Paralelipipedul are ..... feţe, ...... muchii şi ..... vârfuri. Cel puţin 4 feţe ale 

paralelipipedului au forma de ...... .

3. Adrian a primit cadoul de ziua lui într-o cutie de forma unui paralelipiped. După ce a 
golit-o, a desfăşurat cutia. Care sunt imaginile potrivite desfăşurării?

cub                    paralelipiped              piramidă           cilindru         sferă                con

vârfuri

muchie                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                muchii

feţe 

4. Identificaţi, în jurul vostru,  obiecte care seamănă cu corpurile geometrice. Completaţi, 
în caiete, un tabel asemănător:

Corpul geometric Cub sau paralelipiped PiramidăCilindruSferă

Obiectul

C D E

BA
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Scrieţi ce unităţi de măsură sunt potrivite pentru a măsura ceea ce sugerează fiecare 
imagine:

Metrul este unitatea principală pentru măsurarea lungimii.
Submultiplii: milimetrul (mm), centimetrul (cm), decimetrul (dm)

1m= 10dm=100cm=1 000mm
Multiplii: decametrul (1 dam=10m), hectometrul (1 hm=100m), kilometrul (1km=1 000m)

Litrul este unitatea principală pentru măsurarea capacităţii vaselor/volumului 
lichidelor.
Submultiplii: mililitrul (ml), centilitrul (cl), decilitrul (dl)

1 l= 10dl= 100cl=1 000ml
Multiplii: decalitrul (1dal=10l), hectolitrul (1hl=100l), kilolitrul (1kl=1 000l)

Kilogramul este unitatea principală pentru măsurarea masei corpurilor.
Submultiplii: miligramul (mg), centigramul (cg), decigramul (dg), gramul (g), decagramul 
(dag), hectogramul (hg)

1kg= 10hg= 100dag= 1 000g= 10 000dg= 100 000cg= 1 000 000mg
Multiplii: chintalul (q), tona (t)

1 q= 100kg         1t= 1 000kg           (1t= 10q)
Transformăm unităţile de măsură astfel:

Ÿ dintr-o unitate mai mare într-o unitate mai mică, prin înmulţire cu 10, 10, 1 000....;
Ÿ dintr-o unitate mai mică într-o unitate mai mare, prin împărţire la 10, 100, 1 000 ... .

Secunda (s) este unitatea principală pentru măsurarea trecerii timpului.
Unităţi mai mari: minutul (1 min=60 s)         ora (1h=60min=3 600s)     ziua= 24h  

luna= 30 sau 31 zile (februarie=28 sau 29 zile)    anul=12 luni= 365 zile sau 366 zile(an 
bisect)
Pentru măsurarea intervalelor de timp foarte mari se folosesc:

deceniul= 10 ani;   secolul= 10decenii=100ani  mileniul=10secole=100decenii=1000ani
* Transformăm:  minutele în secunde sau orele în minute, prin înmulţire cu 60;

                 secundele în minute sau minutele în ore, prin împărţire la 60. 

Spuneţi ce aţi măsurat în fiecare caz: lungimea/înălţimea, capacitatea sau masa.

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



2. Un teren de sport de forma unui dreptunghi are lăţimea de 50m şi lungimea de 2 ori mai 
mare. Care este perimetrul lui? Exprimaţi rezultatul în m, apoi în dam şi în hm.

3. Efectuaţi transformările.
4 m = .......  cm                                  25 l=......... dl                          5kg=.............g
200 m= ........hm                               3 000 l=..........kl                    15 000g=.............kg
23 hm=............dam=.............m        2 kl=............hl=.............l         12t=...........kg
9 000m=...........hm=..............km      14 l=............cl= ...........ml         4q=...........kg=

3 min=........s        120 s=..........min       4 zile=.............ore           2 000 ani= ...........secole

4. Calculaţi.
*Indicaţie: Pentru a putea realiza calculele, trebuie să aveţi aceleaşi unităţi de măsură. 

Realizaţi transformările necesare înainte de a face calculul.
3 m+ 200 cm= ? m                      50 cl + 2 l= ? l                            3000 g+ 2 kg= ?g
140 m- 1 hm= ?m                      7 000 ml - 4 l=?l                       2 t- 1 500 kg=? kg
4000m+3km=?km                23 000 l- 19kl= ? kl             45 t- 34 q=? kg        

4 min + 360 s= ? min              2 min+ 5 min= ?s                  1 oră şi 15 min= ?min

5. Diana îşi face temele. Lucrează 30 min la matematică, 20 de minute la limba română, iar 
10 min recapitulează exerciţiile rezolvate în clasă. Câte ore îi trebuie Dianei pentru a-şi face 
temele?

6. Un grup de excursionişti a plecat din Gara de Nord la ora 8 şi 30 min. Trenul a ajuns în 
gara din Sinaia la ora 10 şi 45 min. Cât a durat drumul? Exprimaţi rezultatul în minute.

7. De la o fermă s-au trimis către fabrica de lactate 2 kl de lapte. Din 1400 l s-au făcut 
brânză, din 400 l s-a făcut iaurt, iar restul a fost ambalat pentru consum în cutii de câte 1 l. De 
câte cutii a fost nevoie? 

8. Scrie programul tău zilnic. Socoteşte: cât timp stai la şcoală, cât durează efectuarea 
temelor, cât timp petreci cu prietenii sau cu familia. 

 

Jurnal de învăţare

Gândeşte-te şi completează.

La matematică, cel mai mult îmi place să ............................................................................

Atunci când rezolv probleme mă simt

Atunci când înţeleg la matematică mă simt

Problemele şi exerciţiile de matematică mă ajută să ...........................................................
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Citiţi fragmentul următor.
După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la cele 

săvârşite de aceştia şi era copleşit când se gândea la sumele de bani pe care romanii trebuia 
să le plătească în fiecare an. Vedea apoi că puterea şi îngâmfarea dacilor sporesc necontenit. 
Când află de expediţia lui, Decebal fu cuprins de spaimă, căci înţelegea bine că mai înainte 
biruise nu pe romani, ci pe Domiţian, iar de data aceasta va trebui să lupte cu romanii şi cu 
împăratul Traian.  Acesta era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea şi bărbăţia sa, 
precum şi prin simplitatea moravurilor sale. […] Înfrunta toate greutăţile cot la cot cu ceilalţi; iar 
cu sufletul era la înălţime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereţii, dar nici 
împiedicat de bătrâneţe [...]

Când Traian a pornit împotriva dacilor şi se apropia de Tapae, locul unde barbarii îşi aveau 
tabăra, i se aduse o ciupercă mare, pe care era scris cu litere latine că atât ceilalţi aliaţi, cât şi 
burii sfătuiesc pe Traian să se întoarcă şi să facă pace.  Dar Traian dădu lupta cu ei, îşi văzu 
răniţi pe mulţi dintre ai săi şi ucise mulţi duşmani. Deoarece îi lipseau bandajele, se zice că nu 
şi-a cruţat nici propriile sale veştminte, ci le-a tăiat fâşii. Apoi a poruncit să se ridice un altar 
soldaţilor căzuţi în luptă şi să li se aducă în fiecare an jertfă pentru morţi.

(Dio Cassius – Istoria Romana)

a. Spuneţi: – ce conducători sunt amintiţi în text;         - cum era împăratul Traian.
b. Textul povesteşte despre primul război daco-roman. Ce ştiţi despre războaiele dintre 

daci şi romani? Discutaţi în grup.

2. Comparaţi obiceiurile de Crăciun descrise în textul de mai jos cu cele cunoscute de voi.  
În Grecia, naşterea lui Iisus este celebrată pe 25 decembrie. Oamenii se culcă devreme 

pentru a participa la slujba de Crăciun, care începe la 4 dimineaţa. La întoarcerea de la 
biserică, întreaga familie împarte miere, fructe uscate şi Christopsomo (“pâinea lui Hristos”), 
un fel de plăcintă cu nuci pe care stăpâna casei a preparat-o în ajun şi în care a avut grijă să-şi 
lase amprenta degetelor, simbol al urmei degetelor lui Hristos, dovada că s-a născut.

În anumite zone ale Franţei, în trecut, copiii “îmbrăcau” un miel cu panglici colorate și se 
duceau din casă în casă, cântând celor care deschideau ușa și așteptând în schimb bani, 
fructe sau dulciuri. În alte regiuni, familiile se adunau la bunic, considerat capul familiei, și 
savurau o masă compusă din pește cu usturoi și din legume, având la desert alviță și vin fiert. 
În zonele rurale, copiii puneau pe foc un trunchi uscat de măslin și stropeau cu vin focul, 
pentru a binecuvânta cina. Se așezau la masă, la sfârșitul căreia începeau să cânte colinde, 
apoi se îndreptau spre biserică pentru a participa la slujbă.

3. Căutaţi informaţii despre tradiţiile de Paşte ale diverselor popoare din Europa.

Principalele popoare care au trăit pe teritoriul Europei în Antichitate sunt: grecii, 
romanii, dacii, galii, germanii.

În Evul Mediu au ajuns în Europa slavii şi turcii. Tot atunci au apărut popoare care 
există şi azi: italienii, francezii, spaniolii, portughezii, românii (popoare romanice), 
germanii, olandezii, englezii (popoare germanice), ruşii, sârbii, polonezii, bulgarii 
(popoare slave), maghiarii. 

UNITATEA 3. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA ISTORIE

LECŢIA 1. POPOARE DE IERI ŞI DE AZI

a. Pastila de teorie



LECŢIA 2. VOIEVOZI ŞI DOMNITORI ROMȂNI. REGI AI ROMȂNIEI

a. Pastila de teorie
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Desenaţi conturul României. Orientându-vă după atlasul geografic şcolar sau harta de 
perete, fixaţi oraşele care au fost capitalele ţărilor române de-a lungul istoriei: Câmpulung, 
Curtea de Argeş, Târgovişte, Suceava, Iaşi,  Alba-Iulia, Bucureşti.

Dragoş I
Primul voievod al 

Moldovei
1347-1354

Mircea cel Bătrân
Domn în Ţara 
Românească
1386-1418

Alexandru cel Bun
Domn al Moldovei

1400-1431

Ioan (Iancu) de 
Hunedoara

Voievod al Transilvaniei 
1441-1446

Guvernator şi regent al 
Ungariei (1446-1453); 
tatăl lui Matia Corvin, 

rege al Ungariei 

Vlad Ţepeş
Domn în Ţara 
Românească

1448; 1456-1462

Ştefan cel Mare
Domn al Moldovei

1457-1504

Constantin 
Brâncoveanu
Domn în Ţara 
Românească 
1688-1714

Alexandru Ioan Cuza
1859-1866

Primul domnitor al 
Principatelor Unite şi al 

statului naţional  
România

Carol I al României
1866-1914

Domnitor al Principatelor 
Unite, Rege al României

Ferdinand I
1914-1927

Primul rege al României 
Mari

Sursa Wikipedia Sursa Wikipedia Sursa Wikipedia 

Sursa doxologia.ro

Sursa EduSoft.roSursa Wikipedia 

Sursa DCNews Sursa Wikipedia Sursa Wikipedia 

Mihai Viteazul
• Domn în Ţara 
Românească
1593-1600

• Principe al Transilvaniei
1599-1600

• Domn al Moldovei - 
1600

Sursa Wikipedia 

Sursa Wikipedia 



2. Citiţi cu atenţie fragmentele următoare, apoi povestiţi-le oral.
a. Dragoş-Vodă era un român deştept şi voinic din Maramureş. El era un bun vânător şi-i 

plăcea să străbată pădurile, ca să ucidă fiarele sălbatice. Într-o zi se porni la vânătoare cu 
haita sa de câini. Apucă prin nişte codri mari; umblă cât umblă până când câinii dibuiră, în 
sfârşit, un taur sălbatic cu nişte coarne încovoiate şi cu o barbă stufoasă. Era un bour sau un 
zimbru, adică un fel de fiară puternică şi mare ce nu se mai găseşte acum prin ţară la noi. 
Câinii îl luară la goană pe acel bour care fugea ca turbat prin codri şi părea că are aripi la 
picioare.

 Dragoş-Vodă alerga şi el călare în urma haitei de câini, care lătrau toţi de urlau 
pădurile. Astfel fugiră cu toţii o zi şi o noapte, fără ca să se oprească. Bourul fugea tot mai 
repede, iar câinii, câte unul-unul, cădeau morţi deoboseală. Numai o căţea mai rămăsese 
care nu se lăsa de fugă şi p-aci, p-aci era să ajungă pe bour. Dar fiara, sosind la malul unui râu 
mare, se repezi în apă ca să treacă gârla înot. Căţeaua se aruncă şi ea în apă, dar puterile nu o 
mai ţinură; ea se zbătu din răsputeri, până ce deodată se afundă în valuri şi se înecă.

 Dragoş sosi şi el acolo, şi, văzând pierzania bietei căţele, aruncă după bour ghioaga sa 
cea ţintuită cu cuie de fier. Ghioaga izbi fiara drept în creştet şi apa râului se înroşi de sângele 
ei. Atunci Dragoş prinse bourul şi tăie capul şi-l luă cu sine, ca un semn de izbândă. Se făcu 
stăpân pe ţara unde se petrecuse această vestită vânătoare. Gârlei în care se înecase 
vrednica lui căţea îi dete numele de Moldova, fiindcă pe căţea o chema Molda; şi toată ţara 
dimprejur luă numele gârlei, iar semnul noii domnii din Moldova fu capul bourului ucis în apa 
Moldovei de viteazul Dragoş.

 (Legende populare româneşti)

b. În jumătatea a doua a secolului al XIV-lea trăiau în judeţul Hunedoara trei fraţi: Radu, 
Mogoş şi Voicu, care erau cneji români. Dintre aceştia, Voicu a plecat la curtea regelui 
unguresc din Buda, unde a intrat în garda regească. La plecare lăsase pe soţia sa cu un copil 
mic în faşă şi îi dete un inel, pe care să-l arate când va veni cu Ioan, căci aşa îl chema, la Buda.

După ce se făcuse băiatul mai mare, plecară la Buda, ca să-l caute pe Voicu. Cu mama şi 
cu Ioan era şi fratele ei. Mergând pe drum şi fiind cald, hotărâră să se odihnească la umbra 
unui copac. Mama şi unchiul adormiră, iar băiatul rămase jucându-se cu inelul. Un corb care 
era pe copac se repezi la Ioan şi-i smulse inelul sclipicios din mână. Băiatul începu să ţipe, 
unchiul său se deşteptă, luă iute arcul şi o săgeată şi trase în corb. Corbul căzu străpuns la 
pământ, cu el împreună şi inelul.

Călătorii îşi continuară drumul şi ajunseră la Buda, unde aflară de tatăl lor. Regelui îi plăcu 
de Ioan şi-l dete la şcoală, ca să înveţe carte. Când a fost mai mare, se făcu şi el soldat şi 
ajunse şi general. În războaiele cu turcii, Ioan s-a arătat foarte viteaz, aşa că regele i-a dat, 
drept răsplată, mai multe moşii şi castelul Hunedoara. La început îi ziceau şi lui, ca şi tatălui 
său, Ioan Românul; după castelul Hunedoara îi ziceau Ioan Hunedoreanu; fiindcă îi bătuse 
într-un rând pe turci lângă Sibiu, îi mai ziceau Iancu Sibiancu. Regele i-a mai dat şi dreptul ca 
stema sau semnul familiei lui să fie un corb cu un inel în cioc, de aceea îi mai ziceau şi Ioan 
Corvinul, adică Corbeanul. Mormântul lui Ioan Corvinul e în Alba-Iulia.  

                                                                
       (poveste populară - Ioan Corvin şi corbul)

c. Despre Ştefan cel Mare, cronicarul polon Dlugos spune: “O, bărbat demn de admirat - 
întru nimic inferior ducilor eroici pe care atât îi admirăm, care cel dintâi dintre principii lumii ai 
repurtat în zilele noastre, o victorie atât de strălucită în contra turcilor. După părerea mea, el 
este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales funcţiunea 
de comandant şi conducător contra turcilor, cu sfatul comun, înţelegerea şi hotărârea 
creştinilor, pe când ceilalţi regi şi principi creştini trândăvesc în lene, în desfătări şi lupte civile.”
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

Citiţi cu atenţie fragmentele. Scrieţi ideile principale corespunzătoare fiecărui fragment.
Scrieţi două motive pentru care cei doi călători trebuie apreciaţi.

• Cum era singur și al nimănui, cum se făcuse seară, badea Cârţan s-a așezat pe trotuar și 
s-a culcat la picioarele Columnei. A doua zi dimineața, trecătorii, polițiștii, ziariștii, au avut o 
revelație: un țăran, un dac la picioarele Columnei lui Traian. Presa din Roma a scris în ziua 
următoare:„Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămașă și cușmă, cu ițari și cu 
opinci”. I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri. Badea Cârțan a făcut senzație la Roma, a 
fost invitat la mediile politice, culturale, jurnalistice din Italia, fiind primit cu simpatie și 
prietenie.

revelaţie – descoperire neaşteptată.

• Cu prilejul escalelor făcute în Chile și pe țărmurile strâmtorii Magellan, Emil Racoviţă 
efectuează cercetări complexe asupra florei și faunei. În apropierea Țării Palmer din 
Antarctida, expediționarii descoperă o strâmtoare, care a primit numele navei „Belgica”, și 
câteva insule (una numită de Racoviță insula Cobălcescu). Expediția mai înscrie pe harta încă 
incompletă a Antarcticii și insula Wiencke și Țara lui Danco, după numele celor doi membri ai 
expediției care au pierit în această călătorie.

În perioada când „Belgica” a fost prizoniera ghețurilor (martie 1898 - februarie 1899), Emil 
Racoviţă, ca naturalist al expediţiei, împreună cu ceilalți oameni de știință, a întreprins 
numeroase observații și cercetări științifice. Materialul adunat a constituit obiectul unui număr 
de 60 volume publicate, reprezentând o contribuție științifică mai mare decât a tuturor 
expedițiilor antarctice anterioare luate la un loc. Savantul român a întreprins un studiu 
aprofundat asupra vieții balenelor, pinguinilor și a unor păsări antarctice, care i-a adus o 
reputație bine meritată.

• Marco Polo -  comerciant venețian. A relatat  călătoria sa în China, care a avut loc 
între anii 1271 şi 1295.

• Cristofor Columb - navigator italiano-spaniol. A navigat spre vest, pe Oceanul 
Atlantic, în căutarea unei rute spre Asia, descoperind un nou continent, America.

• Fernando Magellan -  explorator portughez în serviciul regelui Spaniei. A fost primul 
european care a navigat în Oceanul Pacific și primul care a condus o expediție în jurul 
lumii.

• Badea Cârțan (Gheorghe Cârţan) - țăran român care a luptat pentru independența 
românilor din Transilvania. A distribuit cărți românești, aduse clandestin din România, la 
sate. A călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian.

• Spătarul Nicolae Milescu - cărturar, traducător, călător, geograf și diplomat român. 
Călătoreşte prin China (1675-1678), relatarea călătoriei fiind un adevărat document 
istoric. Pe lângă descrierea moravurilor chinezești, întâlnim aspecte din Siberia, Mongolia.

• Emil Racoviță - savant, explorator, speolog și biolog român. A participat la expediţia 
în Antarctica, la bordul navei belgiene Belgica (1897-1899).

• Alexander Csoma de Korosi(1784-1842) - explorator și filolog secui din 
Transilvania. Pentru că a publicat primul dicționar tibetan-englez, el este considerat 
părintele tibetologiei (studiul lucrurilor legate de Tibet: istorie, religie, limbă, politică, 
obiecte de artă).

LECŢIA 3. CUNOAŞTEREA LUMII PRIN CĂLĂTORI

a. Pastila de teorie



95

LECŢIA 4. CULTURĂ ŞI PATRIMONIU – LOCURI ISTORICE DIN 
COMUNITATE

Aplicaţii de grup

1. Observaţi cu atenţie stemele de mai jos. Comparaţi-le. Discutaţi despre ce le aseamănă 
şi ce le deosebeşte.

Jurnal de învăţare
Realizează un blazon personal, folosind cuvinte şi imagini.

 Desenează blazonul pe o foaie A4. Împarte suprafaţa 
blazonului în patru, aşa cum doreşti. Notează şi/sau 
desenează:
-numele unui domnitor, voievod sau rege român care te-a 
impresionat;
- calităţile unui personaj istoric, pe care ai vrea să le ai şi tu;
- un loc istoric pe care l-ai vizitat /ţi-ai dori să îl vizitezi;
- ce reprezintă istoria, pentru tine.

Stema istorică a 
Transilvaniei din 

1659 până în 1867

Stema Ţării 
Româneşti în Evul 

Mediu

“Steagul cel mare” al 
Moldovei în timpul 
domniei lui Ştefan 

cel Mare

Stema actuală a 
României

Locuri istorice din localitatea mea – vizită

 Pregătiţi şi desfăşuraţi o lecţie-vizită în 
localitatea voastră.
• Căutaţi informaţii despre locurile cu 
semnificaţie istorică.
• Rugaţi părinţii, bunicii sau cunoscuţi mai în 
vârstă să vă povestească despre viaţa lor în 
localitate, în diverse perioade de timp.
• Stabiliţi împreună cu profesorii voştri ce locuri 
veţi vizita şi realizaţi planul vizitei.
• Vizitaţi locurile stabilite.
• Discutaţi despre ceea ce aţi văzut. Ce lucruri 
noi aţi aflat? Ce v-a impresionat?

Puteţi realiza şi scurte prezentări despre 
istoria locală: Monumente şi clădiri deosebite  
din localitatea mea, Ce știm despre muzeele 
din oraș?, Istoria școlii noastre, Orașul meu în 
cărțile poştale etc.

Modele printre personalităţile istorice
Proiect

 Puteţi lucra în grup sau individual.
• Alegeţi o personalitate din istorie care v-a 
impresionat.
• Căutaţi cât mai multe informaţii despre 
faptele sale.
• Realizaţi un poster (afiş) pe care să notaţi 
două-trei informaţii foarte importante dintre 
cele găsite.
• Rezervaţi un spaţiu în care să argumentaţi 
/explicaţi de ce poate fi un model pentru noi.
• Adăugaţi o imagine: portretul ori o clădire 
ctitorită (creată) la dorinţa personalităţii alese.
• Organizaţi în şcoală o expoziţie cu posterele 
create de voi.
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Ieşiţi în faţa şcolii împreună cu doamna/domnul profesor. 
a. Descrieţi împrejurimile şcolii folosind expresiile: înainte, înapoi, în faţa, în spatele, la 

dreapta, la stânga.
b. Amintiţi-vă în ce parte era soarele de dimineaţă (răsăritul). Ştiind că într-acolo se află 

estul, stabiliţi celelalte puncte cardinale. (Dacă staţi astfel încât să aveţi E în stânga voastră, 
veţi avea în dreapta V, în faţă S şi în spate N.) Acum descrieţi împrejurimile folosindu-vă de 
punctele cardinale stabilite. (de exemplu: Spre est se vede....)

2. Observaţi planul de mai jos, apoi răspundeţi la cerinţe.

Spațiul observat în jurul nostru se numește orizont. 
Orizontul apropiat reprezintă spațiul înconjurător în care trăim și ne desfășurăm 

activitățile zilnice: locuința, clasa, școala, împrejurimile școlii etc. Pentru a ne orienta în 
spațiu, avem nevoie de puncte și de direcții. 

Orizontul local reprezintă spațiul situat în jurul localității natale. 
Locul în care trăiești prezintă anumite caracteristici geografice: forme de relief 

(înfățișarea pământului), ape, vegetație naturală (plante) și animale sălbatice. Acestea 
sunt diferite de la o zonă la alta și influențează viața și ocupațiile locuitorilor.

Planul este un desen micșorat al unei suprafețe (clasă, locuință, școală, cartier, 
localitate). În realizarea unui plan se folosește micșorarea la scară: se micșorează 
distanțele din realitate de câte ori este nevoie. 

UNITATEA 4. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA GEOGRAFIE

LECŢIA 1. ELEMENTE ALE ORIZONTULUI LOCAL ŞI APROPIAT

a. Pastila de teorie

a. Alcătuiţi enunţuri 
despre străzi, clădiri, 
locuri din Bistriţa, folosind 
informaţiile din plan.

b. Ce traseu ar trebui 
să urmeze un tur is t 
pentru a vizita obiectivele 
menţionate pe plan? 
Descrie traseul folosind 
punctele cardinale.

(De ex: Porneşte de 
la ............... care se află 
în partea de ................ a 
oraşului. Merge spre 
.......... până la ................. 
ş.a.m.d.)

Sursa bistritaturistica.ro



3. Notaţi cel puţin câte cinci informaţii pe care le observaţi pe fiecare hartă.
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Sursa portalbn.ro

Sursa ski-si-snowboard.ro
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. a.  Arătaţi pe hartă unităţile de relief de pe teritoriul României.

Cele trei trepte de relief (munţii, dealurile şi podişurile, câmpiile) ocupă, în ţara noastră, 
suprafeţe aproximativ egale.

România are un relief de înălţime mijlocie.
Unităţi de relief:

•  Depresiunea Colinară a Transilvaniei
•  Munţii Carpaţi
•  Dealurile subcarpatice (Subcarpaţii), Dealurile de Vest
•  Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi, Podişul Dobrogei 
•  Câmpia Română, Câmpia de Vest, Delta Dunării.

România are climă temperată, cu patru anotimpuri, cu temperaturi moderate şi 
precipitaţii în cantităţi potrivite.

Pe teritoriul României se găsesc toate tipurile de ape curgătoare (pârâuri, râuri, fluvii) 
şi ape stătătoare (mlaştini, bălţi, lacuri). Partea de sud a ţării este străbătută de fluviul 
Dunărea care se varsă în Marea Neagră.

LECŢIA 2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMȂNIEI

a. Pastila de teorie

Sursa LibrariaOnline.ro

b. Numiţi statele vecine cu România şi arătaţi pe hartă graniţele cu acestea.
c. Numiţi zece oraşe din România. Precizaţi în ce parte a ţării se află şi în ce unitate de 

relief.
d. Numiţi judeţele din România.



3. Observaţi harta cu principalele râuri din România. Alegeţi trei râuri. Arătaţi din ce 
unitate de relief izvorăsc şi în ce direcţii este cursul lor.

4. Unde ţi-ar plăcea să mergi în excursie, în România?
Scrie:
- ce forme de relief ai vedea în drumul tău;
- ce ape curgătoare ai întâlni;
- prin ce oraşe ai trece.
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2. a. Citiţi informaţiile din tabelul de mai jos. Spuneţi numele ţărilor vecine în ordinea 
crescătoare a lungimii graniţelor. 

b. Explicaţi de ce graniţa cu Republica Moldova are lungimea totală egală cu cea a 
graniţei naturale. 

Ţara vecină

Ucraina 
Republica Moldova

Bulgaria

Serbia 
Ungaria

Lungimea totală a graniţei
(aproximativ)

448 km

681 km

631 km

546 km

448 km

Lungimea graniţei naturale 
( pe cursul unui râu sau fluviu)

32 km

681 km

470 km

290 km

32 km

Sursa inhga.ro
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b. Aplicaţii de grup şi individuale.

PROIECT
ROMȂNIA ÎN EUROPA
Lucraţi în grupuri de câte patru – cinci elevi.

• Căutaţi informaţii şi imagini despre:
- Bucureşti, capitala României;
- ţările vecine şi capitalele lor;
- alte ţări europene.
• Stabiliţi ce/câte ţări prezentaţi în proiectul vostru.
• Formulaţi informaţiile în mesaje simple: poziţia ţării 
în Europa şi faţă de România, capitala şi alte oraşe 
importante, forme de relief, limba vorbită etc.
• Pe un carton A3 sau mai mare, realizaţi un colaj cu 
imaginile găsite şi mesajele scrise.
• Prezentaţi proiectul colegilor voştri.

România se află pe continentul Europa, în partea sa centrală, la distante aproximativ 
egale de limita vestică, nordică şi estică a continentului şi la o distanţă mai mică de 
extremitatea sa sudică.

Ţările vecine şi capitalele lor sunt:
•  Ucraina (în N şi E)- Kiev      •  Republica Moldova (în E)- Chişinău
•  Bulgaria (în S) – Sofia       •  Serbia (în S-V) – Belgrad      •  Ungaria (în N-V) – Budapesta

Continentul Europa se află în Emisfera Nordică a globului pământesc şi are ca limite:
•  Oceanul Arctic (N)
•  Oceanul Atlantic (V)
•  Marea Mediterană şi Marea Neagră (S)
•  Munţii Ural, fluviul Ural, Marea Caspică şi Munţii Caucaz (în E). Limita de est se află la 
graniţa cu Asia, continentul vecin, cele două continente formând o singură suprafaţă de 
uscat.

LECŢIA 3. ROMȂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB

a. Pastila de teorie

APLICAŢIE – JOC
Pe un carton rezistent sau pe 

un placaj cât o foaie format A4, 
trasaţi conturul României.

Cu plastilină sau cu pastă de 
hârtie, modelaţi unităţile de relief 
de pe teritoriul României. Marcaţi 
graniţele şi notaţi numele ţărilor 
vecine. Fixaţi pe hartă, cu un 
punct, localitatea voastră.

Indicaţie: Dacă lucraţi cu 
pastă de hârtie, pictaţi harta 
folosind culorile convenţionale.

Europa pe glob România pe glob
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Planeta Pământ se învârte în jurul axei sale (o linie imaginară care străbate Pământul, 
prin centrul lui, de la Polul Nord la Polul Sud), astfel încât o parte a planetei este luminată, 
în timp ce partea opusă este întunecată. Așa se explică existența zilei și a nopții. O rotație 
completă a Pământului în jurul său durează 24 de ore, timp în care planeta trece treptat de 
la întuneric la lumină și de la lumină la întuneric.

Pământul se învârte în jurul său, dar și în jurul Soarelui. Mișcarea Pământului în jurul 
Soarelui durează 365 de zile, adică un an calendaristic. Anul este împărțit în 12 luni. Pentru 
că mișcarea Pământului în jurul Soarelui se realizează în 365 de zile și 6 ore, la fiecare 
patru ani se mai adaugă o zi lunii februarie. Anul cu 366 de zile se numește an bisect.

Calendarul este un sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile. Din punct de 
vedere calendaristic, anul începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie.

LECŢIA 4. MODIFICĂRI OBSERVABILE ŞI REPERE DE TIMP

a. Pastila de teorie

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Citiţi informaţiile din rubrica Pastila de teorie. Spuneţi două modificări observate de voi, 
care au legătură cu mişcarea Pământului în jurul axei sale, respectiv în jurul Soarelui.

2. Cu ajutorul calendarului, număraţi şi notaţi:
- câte zile au trecut de la începerea anului;             - câte zile mai sunt până la finalul anului;
- câte luni şi zile mai sunt până îţi serbezi ziua de naştere;      - în a câta zi din anul şcolar 

suntem.

3. Mișcarea Pământului în jurul axei sale determină ca, în diverse locuri de pe Pământ, 
ceasul să arate ore diferite. Observaţi datele din tabelul de mai jos. Calculaţi ce diferență este 
între ora României și ora din celelalte țări.

Jurnal de învăţare

Realizează o hartă personală, completând cu informaţiile care ţi se potrivesc:

21:00Ora 
locală

Oraşul

Ţara

8:00 13:00

Londra

Marea 
Britanie

14:00

Berlin 

Germania

15:00

Bucureşti

România

20:00

Beijing

China

Tokyo

Japonia

23:00

Sydney

Australia

Los 
Angeles

5:00

S.U.A

7:00

Chicago

S.U.A

Montreal

Canada

Ştiu...

Aş putea să...

La geografie îmi place ....

Geografia mă ajută să...Cel mai interesant lucru aflat 
la geografie este...

Pot...
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Dezvoltarea unei fiinţe trece prin diferite etape. Aceste etape formează ciclul de viaţă.
 •  Ciclul de viaţă la om:

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Observaţi cu atenţie imaginile. Spuneţi în ce etapă a dezvoltării se află fiecare 
persoană.

UNITATEA 5. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA ŞTIINŢELE NATURII

LECŢIA 1. CICLURI DE VIAŢĂ ÎN LUMEA VIE. RELAŢII DE HRĂNIRE

a. Pastila de teorie

•  Dezvoltarea unei plante cu flori prin parcurgerea unor etape, de la sămânţă până la 
planta adultă care produce, la rândul ei, alte seminţe, reprezintă ciclul de viaţă al plantei.

•  Lanţul trofic (sau lanţul de hrănire) este un şir care enumeră vieţuitoarele în ordinea în 
care se hrănesc unele cu altele.

2. Discutaţi în grupuri mici. Pentru fiecare vieţuitoare din imagine, alegeţi modul de 
înmulţire care i se potriveşte.

Naşte şi îngrijeşte  
pui

Depune ouă care 
se clocesc la 
soare/în pământ

Depune şi cloceşte 
ouă, îngrijeşte puii

Depune ouă din 
care ies larve ce îşi 
schimbă înfăţişarea
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3. Joc în grupuri mici. Fiecare membru al grupului decupează câte 5 cartonaşe 
dreptunghiulare cu dimensiunile L=5cm şi l= 3 cm. Pe fiecare scrieţi numele unui animal. 
(Încercaţi să scrieţi nume de animale diferite din punct de vedere al modului de hrănire). Pe 
alte trei cartonaşe scrieţi: CARNIVOR, ERBIVOR, OMNIVOR.

Pe rând, fiecare copil întoarce câte un cartonaş din cele realizate. Ceilalţi colegi arată 
cartonaşul care i se potriveşte: carnivor -se hrăneşte mai ales cu carne, erbivor - se hrăneşte 
cu plante sau omnivor - se hrăneşte atât cu carne, cât şi cu plante). Pentru fiecare răspuns 
corect acordaţi-vă câte 1 punct. Socotiţi punctajul final şi realizaţi clasamentul grupei.

4. Numerotaţi „verigile” lanţurilor trofice:

vulpe

cărăbuș

pisică

iarbă

uliu

copac

iepure

găină

omidă

frunze

vrabie

a.

b.

c.

5. Scrieţi o scurtă compunere cu titlul: Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea pădurea.

6. Desenaţi o zonă cunoscută de voi/ din localitatea voastră/din apropierea localităţii 
voastre. Adăugaţi desene/imagini decupate sau cuvinte care denumesc animalele ce pot fi 
întâlnite în această zonă. Prin săgeţi, arătaţi care dintre aceste vieţuitoare fac parte dintr-un 
lanţ trofic (de hrănire).
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Sănătatea este starea bună a organismului, în care funcţionarea organelor se face în 
mod normal şi regulat.

Principalele modalităţi prin care omul îşi menţine sănătatea sunt: 

LECŢIA 2. OMUL. MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII

a. Pastila de teorie

- dieta echilibrată;
- exerciţiul fizic (mişcarea);
- igiena corpului, a locuinţei şi a mediului.

Piramida alimentaţiei
Regula citirii piramidei: cu cât un 

aliment se află mai jos situat în piramidă, 
cu atât este mai sănătos pentru noi, deci 
poate fi consumat mai des şi în cantităţi 
mai mari. Cu cât un aliment este situat 
mai sus în piramidă, el trebuie mâncat 
mai rar şi în cantităţi mai mici, dar nu 
trebuie exclus din alimentaţie, pentru că 
fiecare aliment contribuie la necesarul 
de resurse pentru organism.

A c t i v i t a t e a   f i z i c ă

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Din pliantele de publicitate ale magazinelor, decupaţi imagini cu diverse alimente. În 
grupuri de câte 4-5, realizaţi o piramidă a alimentaţiei. Folosiţi coli de bloc de desen A3 sau 
două coli A4.

2. Colorează, de pe 
farfuria alăturată, ce îţi 
place să mănânci. 

Mănâncă zilnic:

- fructe;

- legume;

- un ou;

- caș sau brânză;

- pui sau pește.
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3. Alegeţi dintre imaginile de mai jos pe acelea care prezintă situaţii prin care oamenii 
îşi menţin/îmbunătăţesc sănătatea. Discutaţi despre efectele fiecărei acţiuni.

4. Realizează o compunere sau un desen cu unul dintre titlurile: 
Minte sănătoasă în corp sănătos.
Unde nu intră soarele pe geam intră doctorul pe uşă
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Sistemul nostru Solar are în centru Soarele. Toate planetele gravitează în jurul lui. 
Soarele este o stea uriașă, o sferă de gaz în flăcări, care produce cantități foarte mari de 
lumină și căldură.

În jurul Soarelui se rotesc, fiecare pe orbita ei, cele opt planete, care nu au lumină și 
căldură proprie, ci le primesc de la Soare: Mercur, Venus, Terra (Pământ) și Marte (planete 
dense şi cu suprafaţă solidă), Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun (planete de dimensiuni 
mai mari și formate din gaze).

Toate planetele, cu excepția lui Mercur și Venus, au câte un satelit natural.
Luna este satelitul natural al Pământului.
Soarele este sursă de lumină. Există surse de lumină naturale (Soarele, viermii 

luminoşi, licuricii) şi surse artificiale, care produc lumina cu ajutorul curentului electric. 
Lumina este de culoare albă. Ea este formată din mai multe fascicule (raze) colorate 
diferit: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet.

LECŢIA 3. SISTEMUL SOLAR. LUMINA. 
PROTEJAREA MEDIULUI

a. Pastila de teorie

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1.  În grupe mici, realizaţi un mobil cu planete.
Etapele proiectului:

a. Documentarea – Căutaţi informaţii despre planete, faceţi 
schiţe.
b. Pregătirea materialelor – Adunaţi carton, sfere de plastic 
sau polistiren/mingi de diferite mărimi, sârmă, fir de gută/aţă 
subţire, hârtie creponată.
c. Realizarea lucrării – Construiţi fiecare planetă, învelind sfera 
cu hârtie creponată sau pictaţi-o cu acuarele. Atârnaţi 
planetele de suport.
d. Expuneţi lucrările în clasă. Povestiţi cum a fost activitatea.

PLANETE

PLANETE
PITICE

Sat
urn

Ura
nus

Nep
tu

n

M
er

cu
r

Ven
us

Păm
ân

t

M
ar

te

Ju
pite

r

Cer
es

Plu
to

n

Hau
m

ea
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ak

em
ak

e
Eris
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2. Citiţi următoarele fragmente. Povestiţi oral sau în scris ce aţi înţeles.
a. Lumina Soarelui prezintă câteva proprietăți biologice interesante. Lumina ultravioletă 

de la Soare are proprietăți antiseptice - reduce posibilitatea de infecţie, omorând bacteriile şi 
viruşii- și poate fi utilizată pentru a steriliza diverse obiecte. Are şi alte efecte medicale, cum ar 
fi producția de vitamină D, dar poate cauza și arsuri solare. Lumina ultravioletă (UV) este 
puternic atenuată de atmosfera Pământului, astfel încât cantitatea variază mult cu latitudinea 
locală, datorită drumului mai lung al luminii solare prin atmosferă la latitudini mari. Această 
variație este responsabilă pentru multe adaptări de natură biologică, cum ar fi variațiile de 
culoare a pielii omului în diferite regiuni ale globului.

b. Soarele este sursa de care depinde orice formă de viaţă. Dar el are o importanţă din ce 
în ce mai mare şi ca furnizor al necesarului nostru zilnic de energie. El oferă zilnic energie 
gratuită în cantităţi nelimitate. Utilizarea energiei solare este, spre deosebire de arderea 
carburanților, complet lipsită de substanţe toxice şi de alte riscuri. Avem deci cele mai bune 
argumente pentru a accepta oferta naturii. Energia solară poate fi folosită să genereze 
electricitate prin celule solare sau să încălzească locuinţe prin pompe de căldură şi cuptoare 
solare.

 
3. Scrieţi o listă cu activităţi prin care voi puteţi proteja mediul.
Pe baza acestei liste, realizaţi un afiş prin care să vă îndemnaţi colegii să aibă grijă de 

mediul înconjurător.
Puteţi folosi mesaje de tipul: Aşa DA! şi Aşa NU! Adăugaţi desene şi imagini.

AŞA DA! AŞA NU!

Jurnal de învăţare
G ândeşte-te, apoi completează:

Ceea ce învăț 
la Științele 

naturii mă ajută:

Din tot ce am învățat
la Științe, cel mai mult

mi-a plăcut:
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Valorile morale reprezintă trăsăturile importante pentru noi, ca oameni. Printre 
acestea sunt: bunătatea, cinstea, responsabilitatea, respectul, altruismul, solidaritatea.

Normele morale reprezintă regulile recunoscute și acceptate în societate, referitoare 
la modul de comportare şi care funcţionează ca niște legi nescrise. 

Normele morale se bazează pe valorile umane fundamentale: bine, dreptate, cinste, 
respect, adevăr. 

Comportamentele moral-civice se bazează pe normele morale. Există 
comportamente prosociale (orientate spre relaţionarea corectă cu ceilalţi): ajutorare, 
cooperare, competiţie, toleranţă, sprijin, voluntariat, dar şi comportamente antisociale 
(conflictuale, agresive).

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1. Din hârtie colorată, decupaţi fiecare câte trei steluţe după modelul de mai jos. Scrieţi în 
centrul fiecăreia una dintre valorile următoare: bunătate, cinste, responsabilitate.

Pe fiecare colţ (rază), scrieţi alte însuşiri înrudite, dintre cele date în chenar sau altele 
la care vă gândiţi.

UNITATEA 6. CE TREBUIE SĂ ŞTIU LA EDUCAŢIE CIVICĂ

LECŢIA 1. RAPORTURI CU CEILALŢI OAMENI

a. Pastila de teorie

Discutaţi despre steluţele valorilor  realizate de voi, apoi expuneţi-le în sala de clasă.

2. Citiţi cu atenţie textul. Discutaţi apoi, urmărind planul de întrebări.

O faptă generoasă
de Edmondo de Amicis

Chiar azi dimineaţă Garrone ne dădu o dovadă de inima lui cea bună. Ajunsesem cam 
târziu la şcoală, fiindcă mă oprise profesoara de clasa I superioară, ca să mă întrebe la ce oră 
ar putea să vină la noi, acasă. Profesorul nu venise încă şi trei sau patru băieţi necăjeau pe 
bietul Crossi, băiatul cu părul roşu şi cu mâna legată de gât, a cărui mamă e precupeaţă. Îl 
loveau cu liniile, îi azvârleau coji de castane în ochi şi îi ziceau mereu:

— Ciungule, slutule! 
Unii îl imitau, în bătaie de joc, cum îşi ţinea mâna legată de gât.
Sărmanul băiat stătea singur în fundul clasei şi nu zicea nimic; însă se uita când la unul, 

când la altul, parcă i-ar fi rugat, să-l lase în pace. Dimpotrivă ei se îndârjiră şi mai tare. Atunci 
Crossi începu să se roşească şi să tremure de necaz, dar tot răbda. Deodată, răutăciosul 
Franti se sui pe o bancă şi imită pe mama lui Crossi, cum îşi poartă coşurile cu zarzavaturi în 

cinste, curaj, adevăr, generozitate, solidaritate, 

altruism, respect, corectitudine, dreptate, sinceritate, 

devotament, grijă, asumare, înţelegere

bunătate
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mâini, când vine la poarta scolii, ca să aştepte pe fiul său.
Mulţi băieţi începură să râdă cu hohote; Crossi îşi pierdu cumpătul; apucă o călimară şi o 

azvârli din toate puterile în capul lui Franti.
Franti îşi plecă repede capul, iar călimara lovi în piept pe profesorul care tocmai intra în 

clasă. Toţi şcolarii alergară speriaţi pe la locurile lor. Profesorul îngălbeni şi urcându-se la 
catedră îi întrebă supărat:

— Cine a azvârlit?
Nimeni nu răspunse. Profesorul întrebă iarăşi, ridicând glasul: 
─ Răspundeţi, cine?
Atunci, Garrone, făcându-i-se milă de bietul Crossi, se sculă repede şi zise hotărât: „Eu!”.
Profesorul se uită la el, se uită şi la ceilalţi şcolari, pe care îi văzu că stau minunaţi şi zise cu 

glasul potolit:
— Nu este adevărat! Vinovatul n-o să fie pedepsit, să se ridice!
Crossi se sculă şi zise înecat de plâns:
— Mă băteau şi mă batjocoreau; de necaz mi-am ieşit din fire şi am azvârlit cu călimara!
— Şezi, zise profesorul. Să se scoale cei care l-au întărâtat. 
Patru elevi se sculară în picioare, plecându-şi capul.
— Aţi necăjit, le zise profesorul, pe un coleg care nu vă făcea nimic; aţi batjocorit pe un 

nenorocit; aţi bătut pe un neputincios, care nu este în stare să se apere. Aţi făcut una din 
faptele cele mai mişeleşti, care pot mânji o fiinţă omenească! Sunteţi nişte nemernici! apoi 
coborî printre bănci, luă de bărbie pe Garrone, care stătea cu capul în jos şi se uită drept în 
ochii lui, zicându-i:

— Tu eşti un suflet bun!
Garrone, folosindu-se de împrejurare, şopti ceva la urechea profesorului care, 

întorcându-se către cei patru vinovaţi, le zise cu asprime: „Vă iert!”.

Plan de discuţie:
a. Cum se numesc copiii despre care se povesteşte în text?
b. Grupaţi copiii după comportamentul lor: comportament prosocial, corect, acceptabil;
comportament agresiv.
Explicaţi care sunt comportamentele acceptate şi care nu.
c. Cum credeţi că se simţea Crossi? Ce aţi fi făcut în locul lui?
d. Sunteţi de acord cu ce a făcut profesorul? De ce?
   Dacă nu sunteţi de acord, ce aţi fi făcut în locul profesorului? De ce? 
e. Scrieţi un îndemn pentru copiii care îşi necăjesc şi batjocoresc colegii.

3.  a. Povestiţi colegilor o situaţie în care v-aţi comportat respectând normele morale. Cum 
v-aţi simţit atunci? Dar acum când povestiţi?

b. Povestiţi o întâmplare prin care aţi trecut sau de care aţi auzit, când normele morale au 
fost încălcate.
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Convenţia cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de liderii ţărilor din 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în anul 1989. Această convenţie se adresează fiecărei 
persoane sub vârsta de 18 ani și prezintă lucrurile de care copiii au nevoie pentru a 
supraviețui și pentru a se dezvolta la potențialul lor maxim.

Copiii au dreptul:
•  la viaţă                      •  la un nume şi o cetăţenie            •  de a-şi exprima liber opinia
•  la familie                  •  la informare şi cooperare        •  la libertatea de gândire şi religie
•  la odihnă şi vacanţă     •  la sănătate şi îngrijire medical    •  la o viaţă împlinită, decentă
•  la protecţie împotriva oricăror forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

Copiii cu dizabilităţi au aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi copii.

LECŢIA 2. DREPTURI UNIVERSALE ALE COPIILOR

a. Pastila de teorie

b. Aplicaţii de grup şi individuale.

1.  În grupuri mici, realizaţi afişe de prezentare a drepturilor copiilor.
Alegeţi varianta de prezentare care vă place. Folosiţi imagini decupate şi/sau desene 

realizate de voi. Completaţi cu enunţuri scurte.
Iată mai jos câteva sugestii:

DREPTUL
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ÎMPOTRIVA
ABUZULUI

LIBERTATEA

D
E GÂN

D
IRE

DREPTUL 

LA 
VIAȚĂ



a. Subnutriţia cauzează anual, în mod direct 
sau indirect, moartea a peste un milion de copii cu 
vârsta sub cinci ani, în Africa subsahariană, 
avertizează Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF). Acesta subliniază că "subnutriţia are 
consecinţe dramatice" pentru minori pe continent. 
(http://www.realitatea.net)

subnutriţie - subalimentare; 
stare a organismului cauzată de 
lipsa alimentelor necesare creşterii 
şi dezvoltării. 

b. Un gest greu de imaginat au făcut doi părinți din Constanța. Și-au trimis doi dintre cei 
șapte copii la cerșit și nu le-a păsat când aceștia nu s-au întors acasă, pe timpul nopții. Copiii, 
de șase și 12 ani, le-au spus medicilor că sunt nevoiți să cerșească, pentru că părinții lor nu 
lucrează. Seara trecută, s-au urcat într-un autobuz și au coborât în zona Industrială. Cum nu 
mai știau să ajungă acasă, au rămas pe stradă mai bine de cinci ore, la 2 grade Celsius, 
îmbrăcați subțire. (http://www.reporterntv.ro)

c. Malala Yousafzai este o elevă pakistaneză care, atunci când 
avea 12 ani, a dezvăluit pe blog felul în care fetele şi femeile din ţara 
ei sunt discriminate. Ca urmare a încălcării interdicției dictate de 
talibani ca fetele să meargă la școală, Malala a căzut victimă 
atentatului din 9 octombrie 2012. Atunci,  un grup de talibani au oprit 
un autobuz școlar și au deschis focul asupra fetei. Malala a fost grav 
rănită, însă a scăpat cu viață fiind operată în spitalul militar din 
Peshawar. În 2014, când avea 17 ani,  i s-a acordatPremiul Nobel 
pentru Pace „pentru lupta împotriva asupririi copiilor și tinerilor și 
pentru dreptul tuturor copiilor la educație”.

Jurnal de învăţare

Realizează Oglinda orei de Educație civică.
Desenează pe o foaie A4 o oglindă. Împarte-o în șase ”felii”, ca în desenul de mai jos. 

Notează în fiecare parte:
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2. Citiţi cu atenţie fragmentele următoare. Ce drepturi ale copiilor sunt încălcate? Ce 
credeţi că s-ar putea face în fiecare caz? 

Sursa caleaeuropeana.ro

1. Cel mai interesant lucru învățat: …...........................

2. Cel mai folositor lucru învățat: ….........................….

3. Cel mai ușor de înțeles a fost: …...............................

4. Cel mai greu de înțeles a fost: …...........................…

5. Ceva ce mi-a plăcut foarte mult: ..........................….

6. Ceva ce nu mi-a plăcut deloc:  ….........................…..   

1 2

5 6

3 4
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UNITATEA 7. CUM FOLOSESC CEEA CE ŞTIU - TEME INTERDISCIPLINARE

PROIECT DE GRUP: FILE DIN CARTEA NATURII

Ecologiştii     Pregătiţi pentru colegii voştri un set de reguli ce trebuie respectate atunci 
când vă petreceţi timpul liber în natură, dar şi o motivare pentru a-i convinge să ocrotească 
natura.  Alegeţi modul în care veţi prezenta colegilor aceste lucruri.

 Natura este 
prietena noastră. 
Dacă o cunoaştem 
mai bine,  o putem 
preţui la adevărata ei 
valoare!

Artiştii 

Căutaţi în albume de artă 
sau pe internet, reproduceri 
ale unor picturi în care sunt 
prezentate colţuri de natură 
din ţara noastră. Realizaţi un 
poster cu aceste reproduceri, 
însoţite de scurte informaţii 
despre pictorii români. 

Căutaţi melodii (muzică 
populară, uşoară şi/sau 
clasică) în care sunt evocate 
locuri din ţara noastră. 
Propuneţi colegilor o audiţie 
muzicală.

 Organizaţi o zi a 
naturii. Pregătiţi 
această activitate, 
lucrând pe grupe, 
după interesele 
voastre. Realizaţi un 
afiş prin care să 
faceţi cunoscută 
această acţiune.

Scriitorii

 Căutaţi la bibliotecă şi pe internet poezii şi 
texte în proză despre natura patriei. Sugestii: 
Mihai Eminescu, George Coşbuc, Octavian 
Goga, Alexandru Vlahuţă, Calistrat Hogaş, 
Mihail Sadoveanu etc. Realizaţi o culegere cu 
cele mai frumoase texte găsite. Scrieţi şi voi 
scurte descrieri ale unor locuri îndrăgite 
/deosebite din ţara noastră.

Naturaliştii 

 Căutaţi informaţii 
despre p lante  ş i 
animale ocrotite, 
întâlnite pe teritoriul  
ţării noastre. 
Prezentaţi datele, 
însoţite de imagini, 
într-o formă 
convenabilă: album, 
poster.

Geografii
 
 Realizaţi un poster 
în care să prezentaţi 
câteva dintre zonele 
deosebite din ţara 
noastră.

Matematicienii 

 Căutaţi informaţii despre 
superlative geografice din 
România. De exemplu, cea 
mai bătrână pădure, cea mai 
veche grădină botanică, cea 
mai întinsă rezervaţie  
naturală, cel mai întins 
/adânc lac de câmpie/de 
munte etc. Realizaţi un 
poster cu informaţiile 
descoperite. Puteţi propune 
colegilor şi probleme în care 
apar datele culese de voi.

Istoricii 

 Informaţi-vă şi aflaţi 
despre evenimente istorice 
în care natura a jucat şi ea un 
rol important (de exemplu, 
alegerea locului unor bătălii, 
refugiu pe timp de restrişte 
etc.). Pregătiţi scurte 
prezentări şi susţineţi-le în 
faţa colegilor sau organizaţi 
grafic informaţiile într-o 
formă convenabilă.
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 PROIECT DE GRUP: EU ŞI LOCALITATEA MEA

 Dacă ar putea povesti despre trecutul său, ce ar povesti localitatea ta? Ce crezi că s-a 
schimbat de-a lungul timpului?

Ideea nr. 1 – Campania „Iubeşte-ţi 
oraşul/comuna”

Căutaţi informaţii despre localitatea voastră. 
În grupuri mici, realizaţi afişe cu aceste 

informaţii.
Realizaţi o expoziţie pe culoarele şcolii.
Indicaţie: Pentru a aduna cât mai multe păreri 

despre acest subiect, poți împărți cunoscuţilor 
(rude, colegi, vecini)fișe cu întrebări 
asemănătoare cu cele de mai jos. Dați un termen 
pentru completarea lor și numiți un responsabil 
care să le strângă. Poate fi indicat și un loc în 
care să fie aduse. 

Discutați rezultatele obținute. Folosiţi la 
realizarea afişului acele răspunsuri care pot 
îmbunătăți ceea ce se întâmplă în localitatea 
voastră.

1. Ce îţi/vă place cel mai mult în localitatea ta/dumneavoastră? Ce nu îţi/vă place? 
Ce locuri ai/aţi recomanda unui turist? De ce?

2. Ce personalităţi s-au născut ori au trăit în localitatea noastră?

3. Cum ți/vi se par cetăţenii oraşului ? Ce vă uneşte? Ce vă desparte? Care sunt 
motivele pentru care aveţi uneori conflicte?

4. Ești/sunteţi mulțumit de felul în care arată oraşul nostru/comuna noastră? Ce 
ai/aţi putea face pentru a îmbunătăţi situaţia? 

Ideea nr. 2 – Tradiţii în zona mea
- Ce obiceiuri din localitatea ta cunoşti?
- Care îţi plac mai mult? De ce?                               
 Împărţiţi-vă în trei echipe. Fiecare echipă 

va avea de prezentat unul dintre obiceiurile 
cunoscute şi practicate în localitatea voastră.

Pentru a aduna informaţiile necesare:
- staţi de vorbă cu bătrânii localităţii, cu profesorii din şcoala voastră, cu bibliotecarul şcolii, 

cu părinţii etc.;
- căutaţi materiale informative în reviste pentru copii şi/sau pe internet.
Alegeţi modalitatea în care veţi prezenta obiceiul:
- afiş/poster; - album, pliant; - fişă de portofoliu (compunere şi desen/fotografii;)
- dramatizare/punere în scenă.
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Anexe la capitolul 2
 Teste de evaluare finală

 TESTUL 1
 A. Citeşte cu atenţie poezia de mai jos:

Soarele şi Pământul
de Aurora Luchian

Sus, pe cerul albăstrui,
Soarele lucios, gălbui,
Priveşte înspre Pământ
Şi, uimit de câte sunt,
Stă şi spune cu mirare:
-Frumoasă înfăţişare!
N-am văzut în altă parte,
Nici pe Lună, sau pe Marte,
Oameni ca să îmi admire
Minunata strălucire.
Spun că sunt cald, luminos,
Şi că-s tare preţios.
Din căldură şi lumină,
Le cresc plantele-n grădină.

Le dezgheţ apele toate,
Atunci când sunt îngheţate.
Le-ncălzesc Pământul tot,
Ei, ajut şi eu cum pot!
Însă sunt cam curios,
Când mă uit atent, în jos,
Văd că lumea-i împărţită,
Au culoarea diferită,
Unii negri, alţii galbeni,
Unii albi, dar toţi sunt oameni.
Iar pentru ei, locul Sfânt
Este planeta Pământ!

Rezolvă cerinţele. Reciteşte textul ori de câte ori este nevoie.

1. Răspunde, oral sau în scris, la întrebări:
a. Cine se minunează de aspectul Pământului?
b. Cum spune Soarele că ajută Pământul?
c. De ce Pământul este, pentru oameni, un loc sfânt?

2. Scrie cuvinte care au:
a. sens asemănător cu al cuvintelor: uimit, înfăţişare, preţios.
b. sens opus cuvintelor: cald, lumină, încălzesc. 

3. Soarele spune despre oameni că 
“Au culoarea diferită,
Unii negri, alţii galbeni,
Unii albi, dar toţi sunt oameni.”
Spune sau scrie ce înţelegi tu din aceste versuri.

4. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare. Transcrie în caiet varianta corectă:
Nam/ N-am văzut altă planetă mai frumoasă.
Oamenii/Oameni spun că-s/căs tare preţios.
Natura sa/ s-a trezit la viaţă odată cu venirea primăverii/primăveri.

5. Caută în text şi scrie:
a. câte un adjectiv care însoţeşte (determină) substantivele: cerul, soarele, înfăţişare;
b. două substantive comune şi două substantive proprii;
c. două pronume personale;
d. două verbe care arată ce face Soarele.



B. Rezolvă următoarele exerciţii:
1. Scrie cu litere următoarele numere referitoare la mărimi:
a. distanţa de la Pământ la Lună: 384 400km
b. lungimea Ecuatorului (linia imaginară care împarte Pământul în două): 40 075 km
c. aria (suprafaţa) Mării Negre: 436 402 km pătraţi.

2. Calculează:
a. câţi km parcurge o rachetă care face drumul dus-întors de la Pământ la Lună;
b. câţi km parcurge pe zi un avion care înconjoară Pământul pe la Ecuator în 5 zile;
c.    2 500+ 1 354=                                675 -  132=                                 8x 100=
       125 687+ 37 120=                        879 060- 125 034=                    14 613x 7=
       45 756+ 32 000+ 23 974=               167 890- 23 500+ 20 975=      138x 24=

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
• Planeta Pământ are forma:
a. unui cerc;                               b. unui cub;                       c. unei sfere.
• Cea mai potrivită unitate pentru a măsura distanţa de la Pământ la Lună este:
a. metrul;                             b. kilometrul;                         c. hectometrul.
• Cea mai potrivită unitate pentru a măsura masa Pământului este:
a. kilogramul;                          b. tona                             c. quintalul.
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6. Scrie un bilet adresat Soarelui. Mulţumeşte-i pentru ceea ce face pentru Pământ. 
Foloseşte informaţii din poezie.

7. Scrie un text de 5-7 enunţuri cu titlul O excursie. Foloseşte informaţii oferite de 
planul de mai jos.



5. Suma a trei numere este 195. Dacă primul număr este 25, iar al doilea este de 5 ori 
mai mare, care este al treilea număr?

6. O enciclopedie pentru copii are 175 de pagini. Capitolul despre Soare este de două 
ori mai mare decât cel despre Lună. Capitolul despre Pământ este mai mare cu 5 pagini 
decât cel despre Soare. Câte pagini are fiecare capitol?

116

 4. Colorează partea din întreg indicată de fiecare fracţie: 
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TESTUL 2
A. 
Citește cu atenție textul

 Vizită
după I.L. Caragiale

M-am dus de sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, ca s-o felicit pentru 
onomastica unicului său fiu de opt anișori. I-am dus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc 
și foarte elastică. Atențiunea mea a făcut mare plăcere copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat 
ca maior. Am făcut observaţia că în anul trecut doamna Popescu a ieșit mai puțin din casă. 
Doamna mi-a răspuns:

— De când s-a făcut băiat mare, trebuie să-i fac educația.      
Deodată, auzim dintr-o odaie de alături o voce răgușită de femeie bătrână:
 — Uite, coniță, Ionel nu s-astâmpără!
Ea zice către mine încet:
— Nu știi ce ștrengar se face... și deștept... 
Dar vocea de dincolo adaugă:
— Coniță ! uite Ionel! vrea să-mi răstoarne mașina !... Astâmpără-te, că te arzi!
— Ionel! strigă iar mama, și se scoală repede să meargă după el.    
Dar pe când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior cu sabia scoasă și-i oprește trecerea. 

Mama ia pe maiorul în brațe și-l sărută...
— Nu ți-am spus să nu te mai apropii de sobă când face cafea, că dacă te-aprinzi, moare 

mama? Vrei să moară mama?
Madam Popescu îl scuipă pe maioraș, să nu-l deoache, și-l lasă jos. El merge într-un colț 

al salonului unde, pe două mese, pe canapea, stau grămădite fel de fel de jucării. Maiorul 
alege o trâmbiță și o tobă și începe să bată toba și să sufle-n trâmbiță. Madam Popescu îmi 
spune ceva; eu nu aud nimica.

— Ionel! Ionel!! Ionel!!! Du-te dincolo, mamă; spargi urechile dumnealui! Nu e frumos, 
când sunt musafiri!

 Iar eu, profitând de un moment când trâmbița și toba tac, adaug:
— Și pe urmă, d-ta ești maior în cavalerie. La cavalerie nu e tobă; și maiorul nu cântă cu 

trâmbița; maiorul comandă și merge-n fruntea soldaților cu sabia scoasă.
Explicația mea prinde bine. Maiorul descalecă, scoate de după gât toba, pe care o 

trântește cât colo; asemenea și trâmbița. Apoi începe să comande:
 — Înainte! marș!
În momentul acesta, jupâneasa intră cu tava aducând dulceață și cafele. Cum o vede, 

maiorul se oprește o clipă, ca și cum ar vrea să se reculeagă fiind surprins de inamic. Apoi, 
dând un răcnet suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipăt de 
disperare.

— Ține-l, coniță, că mă dă jos cu tava!  Madam Popescu se repede să taie drumul 
maiorului. Jupâneasa este salvată; dar madam Popescu, deoarece a avut imprudența să 
intervină în război, primește dedesubtul ochiului drept, o  lovitură de spadă.

— Vezi dacă faci nebunii? Era să-mi scoți ochiul! Sărută-mă, să-mi treacă și să te iert!
 Maiorul sare de gâtul mamei și o sărută. Mamei îi trece; iar eu mă pregătesc să sorb din 

cafea. Băiatul  plimbă lingura în  farfuriuţa cu dulceață...
 — Ajunge, Ionel! destulă dulceață, mamă! iar te-apucă stomacul...
Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei-patru lingurițe, apoi iese cu dulceaţa. Se-n-

toarce cu farfuriuţa goală; o pune pe o masă, scoate o țigară din tabacheră, o pune în gură și 
mă salută militărește, ca orice soldat care cere unui civil să-i împrumute foc. Mama, râzând, 
îmi face cu ochiul și mă-ndeamnă să servesc pe domnul maior. Maiorul și-a fumat țigareta 
până la carton.  Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu și-ncepe s-o trântească.  
Mingea sare până la candelabrul din tavanul salonului.



— Ionel! astâmpără-te, mamă! Ai să spargi ceva... Vrei să mă superi? Vrei să moară 
mama?

Eu aduc spre gură ceașca, dar mingea mi-o zboară din mână, opărindu-mă cu cafeaua 
care se varsă pe pantalonii mei de culoarea oului de rață.

— Ai văzut ce-ai făcut?... Nu ți-am spus să te-astâmperi... Vezi? ai supărat pe domnul!... 
Apoi, întorcându-se către mine:

— Cafeaua nu pătează! iese cu nițică apă caldă!... 
Dar n-apucă să termine, și deodată o văd schimbându-se la față. Ionel leşină. I se face rău 

de la ţigară şi abia îşi revine.
Am ieșit lăsând pe madam Popescu liniștită cu scumpul ei maior afară din orice stare 

alarmantă. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce maiorul ieșise un moment cu farfuriuţa în 
vestibul — ca să-mi toarne dulceață în șoșoni.

Vocabular:
onomastică (subst.) - zi în care cineva își serbează numele;
maior (subst.) - ofițer cu grad mai mare decât căpitanul;
cavalerie (subst.) - parte a armatei care luptă călare;
jupâneasă (subst.) - menajeră, femeie de serviciu;
civil (subst.) - cetăţean al unui stat, cu excepția militarilor și a preoților;
vestibul (subst.) - hol, antreu.

Rezolvă cerințele de mai jos. Întoarce-te la text ori de câte ori ai nevoie, pentru a afla 
răspunsul corect.

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect
•  Ce comportament al lui Ionel Popescu poate fi trecut pe o listă de comportamente 

corecte?
a. se joacă                               b. toarnă dulceaţă în galoşi
c. atacă jupâneasa                    d. fumează

•  Ce însuşiri i se potrivesc lui Ionel?
a. politicos, ascultător              b. răsfăţat, civilizat
b. respectuos, obraznic            d. răsfăţat, nepoliticos

•  Ce fapt crezi că îl face pe Ionel să se comporte astfel?
a. Primeşte foarte multe cadouri de ziua lui.
b. Mama nu îi impune reguli de bună purtare .
c. Este ţinut din scurt de mama lui.
d. Musafirul îl încurajează să se comporte nepoliticos.

2. Scrie în caiet răspunsurile la întrebări.
a. Ce îi cerea mama lui Ionel după fiecare boroboață?
b. De ce i s-a făcut rău copilului?
c. Cum se ocupa doamna Popescu de educația fiului său?

3. Eşti de acord cu purtarea lui Ionel? Susţine-ţi afirmaţia cu trei fapte din text.
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4. Un biciclist a parcurs un anumit traseu în 3 etape. În prima etapă, el a parcurs     din 
întregul traseu, iar în a doua etapă cu    mai mult. Ce parte din traseu a parcurs în ultima 
etapă?

5. Află perimetrul unui dreptunghi care are lăţimea de 45m şi lungimea de 3 ori mai mare.

6. O echipă a săpat 103 m de şanţ, iar a doua echipă cu 8 m mai mult.
Câţi metri de şanţ mai trebuie săpaţi pentru ca lungimea şanţului să fie de 600 m ?

4. Se dau substantivele: musafirii, copilul, băiatul, mingea, ochii și verbele: strălucesc, 
sosesc, se joacă, sare, primeşte. Spune/Scrie 5 enunțuri despre o vizită, folosind de fiecare 
dată câte un substantiv şi un verb.

B. Rezolvă următoarele exerciţii.

1. Calculează.
34 567+26 745=                  67 896- 32 420=                 1 463x 3=               21 765: 3=
78 788+ 12 112=         100 340- 62 800=                321x 24=              379: 6=              

409x(6:3)+56:8x5
68:2+[564:6+(31x2+15x3-117:3)]=

2. Află numărul necunoscut.
2 456 + a= 5 500                 b- 33 760= 12 200                c x 4= 484           26 x d=3 250      

3. Folosește imaginile pentru a calcula suma fracțiilor:
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b.

a.

c.
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 III. GLOSAR DE TERMENI
A
adjectiv- partea de vorbire care arată însuşirea unui substantiv;
altruism - valoare morală care se manifestă prin generozitate și printr-un comportament 
binevoitor și dezinteresat, pentru a promova bunăstarea altei persoane;

C
cât – (matematică) rezultatul unei împărţiri;
comutativitate – proprietate a adunării şi a înmulţirii datorită căreia se poate schimba ordinea 
termenilor, respectiv a factorilor, fără ca rezultatul să se schimbe;
culori convenţionale – culori folosite pentru a reprezenta anumite elemente pe hărţi, stabilite 
prin înţelegere între oameni;

D
deîmpărţit – numărul care se împarte;
descăzut – numărul din care se scade;
diferenţă – rezultatul unei scăderi; număr care arată cu cât este mai mică/mai mare o mărime 
care se compară cu alta;
discriminare - lipsirea de egalitate în drepturi sau  limitarea drepturilor unor persoane în 
comparație cu ceilalți cetățeni;
drepturile copiilor - puterea sau privilegiul recunoscut unui copil, prin lege, de a se bucura de 
anumite lucruri;

F
factor - element care determină apariţia unui proces, al unui fenomen sau a unei acţiuni; 
factori – la matematică, numerele care se înmulţesc sau se împart; 

H
hartă - reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței Pământului (totală sau parțială), 
generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție;

I
izvor istoric - document sau text care oferă informații despre trecut;

Î 
împărţitor – numărul la care se împarte;

L
lanţ trofic – lanţ de hrănire; şir care enumeră vieţuitoarele în ordinea în care se hrănesc una 
cu alta;

N
numărător – la fracţii, numărul de deasupra liniei de fracţie, care arată câte părţi egale au fost 
considerate din întreg;
numitor - la fracţii, numărul de sub linia de fracţie, care arată în câte părţi egale a fost împărţit 
întregul; 

P
parte de vorbire – cuvânt, luat separat, fără a face parte dintr-o propoziţie;
parte de propoziţie – rolul pe care îl are un cuvânt într-o propoziţie;
personaj - fiecare dintre persoanele care figurează într-o operă literară; erou într-o operă 
literară, muzicală, cinematografică;
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plan de rezolvare – rezolvarea unei probleme printr-un şir de întrebări şi operaţiile prin care 
se dau răspunsuri la aceste întrebări;
predicat – partea principală de propoziţie care arată ce face subiectul sau ce se spune despre 
subiect;
produs – (matematică) rezultatul unei înmulţiri;
pronume personal – partea de vorbire care ţine locul unui substantiv;
prosocial - orientat spre ceilalţi; care aduce beneficii societăţii;

R
rest – rezultatul unei scăderi (diferenţă);

S
scăzător – numărul care se scade;
subiect - partea principală de propoziţie care arată cine face acţiunea sau despre cine se 
vorbeşte în propoziţie;
substantiv – partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, stări 
sufleteşti, acţiuni;
sumă – rezultatul unei adunări (total)

T
termen - număr care se adună sau se scade; cuvânt, expresie
text – grup de enunţuri legate prin înţeles;
text funcţional – text care îndeplineşte o funcţie practică; text utilizat în comunicarea curentă;
text literar – text în care faptele reale se îmbină cu altele imaginate de autor şi în care sunt 
folosite expresii care emoţionează cititorul;
text informativ - text prin care sunt transmise informaţii reale, într-un mod clar;
tradiţie - totalitatea obiceiurilor şi practicilor dintr-o comunitate, transmise din generaţie în 
generaţie.

V
verb – partea de vorbire care arată acţiunea (realizată de o fiinţă), starea sau existenţa;
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