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I. Citește textele de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări. 
 

Felinele 
 

Felinele sunt o familie de animale mamifere carnivore, cu 
corpul grațios, mlădios, gâtul scurt, capul rotund, coadă lungă, cu 
gheare, din care fac parte pisica, leul, etc. 

Toate felinele mari au pete pe blană, chiar dacă acest lucru 
nu se observă la prima vedere. Ele sunt observabile la leopard, 
leopardul pătat, leopardul zăpezilor și jaguar. La tigru petele iau 
forma unor dungi. La lei acestea sunt vizibile doar la pui. 
Felinele sunt animale independente.Spre deosebire de câine, ele se 
plimbă și se curăță singure. 

Dintre aceste feline, cunoașteți: 
 

Pisica de casă 
 

Pisica de casă, pisica domestică sau mâţa este un mamifer 
carnivor. Este alături de oameni de peste 9500 ani  şi în 
prezent este cel mai cunoscut animal domestic în toată lumea.  
Egiptenii au fost cei care au transformat pisicile în animale 
domestice.  

Văzul este simţul său principal. Vede mult mai bine decât 
oamenii în timpul nopţii. Simţul mirosului la pisică este de 
patru ori mai dezvoltat decât al omului. Mirosul este mijlocul  
de a verifica dacă hrana nu îi este 
alterată sau otrăvită.  

Atunci când o pisică refuză 
hrana, mai ales dacă aceasta este carne 
sau peşte, lucrul este foarte grav şi 
înseamnă că animalul este bolnav.  
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Pisica sălbatică 
 

Pisica sălbatică, numită şi mâţă sălbatică sau cotoi sălbatic 
este o felină mică, întâlnită în  Europa, vestul Asiei şi Africa.  

Este carnivoră şi se hrăneşte cu mamifere mici precum 
rozătoare, păsări şi alte animale de mărime asemănătoare. 
Pisica sălbatică a fost, datorită aspectului şi dimensiunilor ei, 
mai puţin dorită şi vânată decât râsul. Ca urmare, astăzi se 
întâlneşte din Delta Dunării până în munţi. 

Ea preferă pădurile liniştite, cât mai întinse, cu mulţi 
arbori bătrâni. Cele mai dezvoltate simţuri sunt auzul și 
mirosul. Tacticile de vânătoare sunt asemănătoare cu ale 
pisicii de casă. 

 

Iată o felină care nu se află încă pe lista roşie! Acest lucru 
înseamnă că ar fi pe cale de dispariţie. Numai cu ajutorul vostru putem 
lupta pentru salvarea acestui animal!  
 
 

 

Râsul este o felină sălbătică de mărime medie.  În ciuda 
faptului că a fost vânat în mod necontrolat, rămâne încă să fie 
în afara oricărui pericol de dispariţie. Râşii trăiesc în Europa 
şi Asia, dar majoritatea trăiesc în Rusia.  

Greutatea lor este de 50-58 kg. Se hrănesc cu diverse 
animale: şoareci, iepuri, cerbi şi diverse specii de păsări. La 
noi în Munţii Carpaţi este considerat ,,monument al naturii”. 

 
Vă rugăm să informaţi oamenii din ţara voastră şi să fiţi 

un exemplu pe plan european şi internaţional. Veţi avea tot 
suportul din partea tuturor celor care luptă pentru o viaţă mai 
bună pentru animale, în întreaga lume. 

Salvatorii de feline 
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1. Ce fel de animale sunt felinele? 
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) pătate 
b) independente 
c) harnice 
d) domestice 

 
2. Care este simţul cel mai important al pisicii de casă? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) auz 
b) pipăit 
c) miros 
d) văz 

 
3. Care este deosebirea dintre feline şi câine? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) felinele dorm mult 
b) felinele nu văd noaptea 
c) felinele se curăţă singure 
d) felinele nu sunt carnivore 

 
4. De ce a fost vânată mai puțin pisica sălbatică decât râsul?  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) din cauza culorii 
b) din cauza aspectului şi dimensiunii 
c) din cauza ghearelor ascuţite 
d) din cauza simţurilor dezvoltate 

 
5. Ce înseamnă când pisica de casă nu mănâncă? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) nu are poftă 
b) nu-i place mâncarea 
c) nu vede bine 
d) este bolnavă  

 
6. Aţi aflat şi alte denumiri ale pisicii sălbatice. Care sunt?  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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7. Completează tabelul cu informaţii din text: 
 

Denumirea 
Unde 

trăieşte? 
Cu ce se 
hrăneşte? 

O acţiune comună 
(asemănătoare) 

 

Pisica de 
casă 

 

pe lângă casa 
omului 

carne, pește 
 

 

Pisica 
sălbatică 

 

   

 
8. Ce felină nu se află pe lista roşie, dar ar putea fi dacă se vânează abuziv?  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
a) găina 
b) pisica sălbatică 
c) iepurele 
d) râsul 

 
9. De ce crezi că râsul este considerat „monument al naturii“? 

Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău. 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

    
10. Cum aţi putea voi să ajutaţi râsul să nu fie în pericol de dispariţie? 

Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău. 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     
11. Dacă ai primi un râs, l-ai ajuta să crească?     Da   …..         Nu   …... 

Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău.         
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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II. a) Scrie, pe spațiul dat, un bilet adresat bunicii, prin care o rogi să facă 
prăjitura ta preferată. 
 

 
                                                    __________________ 
 
                         _________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                                                     _____________________ 

 
 

Trebuie să verifici dacă: 

•••• ai respectat cerința; 
•••• ai scris formula de început; 
•••• ai scris corect cuvintele; 
•••• ai semnat biletul. 

 

b) Privește cu atenție imaginea.  
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Scrie un text format din 5 propoziții, în care să răspunzi la următoarele 
întrebări: 

 

a) Unde a plecat vânătorul într-o dimineață? 
b) Cu cine a plecat la vânătoare? 
c) Ce a vânat el? 
d) Cine i-a apărut în cale? 
e) Cum a scăpat iepurașul de pușca vânătorului? 

 
 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
        Scrie un titlu potrivit pentru textul tău. 
 
Trebuie să verifici dacă: 

• ai scris corect cuvintele; 
• ai folosit semnele de punctuație; 
• ai ordonat propozițiile într-un text; 
• ai formulat propoziții clare și complete; 
• ai așezat corect textul în pagină. 



 – 82 –

 
 

La Grădina Zoologică sunt mai multe animale: 
 

 
 

42                         10                              6                           21 
 
 

1. Care animale sunt în număr impar? 
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) vulpi 
b) elefanți 
c) urși 
d) lei 

 
2. Scrie succesorul și predecesorul numărului leilor. 
 

___   21   ___ 
 
3. La Zoo s-au mai adus 29 vulpi. Câte vulpi sunt acum? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 71 
b) 61 
c) 13 
d) 73 

 
4. Au plecat la alt Zoo 19 lei. Câți lei au mai rămas? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 1 
b) 3 
c) 2 
d) 10 
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5. Un elefant bea la prânz 9 ℓ apă. Câți litri bea în 6 zile la prânz? 
Scrie rezolvarea în spaţiul dat. 
 

                     
                     
                     
                     

 
6. O vulpe doarme de la ora 22:00, la ora 3:15. Cât timp doarme? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 9 ore 
b) 5 ore și 30 minute 
c) 4 ore și 15 minute 
d) 5 ore și 15 minute 

 
7. Se aduce la Zoo o cantitate de carne. Leii mănâncă 128 kg și rămân 
287 kg. Câte kg de carne s-au adus la Zoo? 

Scrie rezolvarea în spaţiul dat. 
 

                     
                     
                     
                     
 
8. Îngrijitorul vrea să așeze urșii în două cuști diferite. Care este operația 
corespunzătoare așezării în cuști? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 6 x 2 
b) 6 + 2 
c) 6 – 2 
d) 6 : 2 

 
9. Câte picioare au în total elefanții? 

Scrie rezolvarea în spaţiul dat. 
 

                     
                     
                     
                     
                     



 – 84 –

10. Un urs mănâncă în fiecare zi câte 5 kg fructe. Câte kg mănâncă 
într-o săptămână? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 30 kg 
b) 35 kg 
c) 40 kg 
d) 45 kg 

 
11. Într-o zi au vizitat Grădina Zoologică 426 copii, iar adulți cu 154 
mai puțini. Câte persoane au vizitat Grădina Zoologică? 

Scrie rezolvarea în spaţiul dat. 
 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
12. Directorul vrea să mărească numărul de animale. Dacă are 150 euro, 
poate cumpăra următoarele animale, la prețul din tabel? 
 

Animal 
Numărul de animale 

cumpărat 
Prețul unui animal 

zebre 2 9 euro 
papagali 5 3 euro 
maimuțe 9 10 euro 

 
Explică, pe spațiul dat, răspunsul. 

 
Da, pentru că _______________________________________ 

Nu, pentru că _______________________________________ 

 
 
 


