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Cocostârcul o vede şi înţelege. Dar dimineaţă 

e mărinimos. Ridică piciorul, o păşeşte şi trece mai 

departe…

În zori, pe baltă, lumina face 

minuni… În nuferi… curg raze de 

aur… Cocostârcul s-a sculat cu 

noaptea-n cap. 

de Emil Gârleanu

(fragment)

Mărinimie

Deodată se opreşte… şi priveşte. Pe frunza 

unui nufăr o broscuţă se bucură şi ea de 

frumuseţea şi răcoarea dimineţii. Când l-a văzut, 

biata broscuţă a încremenit. Inima i s-a oprit. 
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1. Colorează viețuitoarele care stau pe baltă.

2. Găsește cuvintele ascunse în razele soarelui.

Chiar și dușmanul nostru poate face o faptă 
bună dacă are inimă.„

„Morala

tă, făr, ma,

bal nu ni,
i
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- Asta-i tot?  întrebă vulpoiul. 

Chiar în acel moment, trecu pe acolo un 

vânător cu patru câini. Pisica sări în copac …

Câinii îl prinseră pe vulpoi. 

       - Hei, vulpoiule, strigă pisica…, 

dacă te-ai fi priceput să te cațeri 

ca mine, nu s-ar fi sfârșit cu 

viața ta.           

13



Bondarul leneș
de Elena Farago

O furnică mititică, 

Cât un grăuncior de mei,

Duce-n spate o greutate,

De trei ori cât boiul ei.

Pe cărare-n jale mare

Plânge un bondar ciapcin:

- Mor de foame

Şi n-am poame

Şi-aş munci

Dar n-am stăpân!...

- Hai şi-mi cară din povară

Şi sunt gata să-ţi plătesc.

- Cum n-aş merge! Dar pe 

lege

Jur că nu pot să muncesc!...

- Vai de tine! Ce ruşine

Leneşule cerşetor,

Nici de milă, nici de silă

Nu ţi-aş da un ajutor!...
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1. Încercuiește anotimpul prezentat în poezie.

2. Colorează imaginile corespunzătoare anotimpului 

de toamnă.

3. Scrie din poezie două cuvinte care denumesc:

 
insecte:

fenomene ale naturii:

4. Completează propozițiile:

 Toamna florile stau _______________.
 Toamna e vreme ______și bate______.

5. Desenează un copac, un covor de frunze 

colorate, flori supărate și  nori de ploaie.

PRIMĂVARA          VARA         TOAMNA         IARNA
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Șarpele de casă și ariciul
de Lev Tolstoi

Într-o zi ariciul veni la șarpele de casă și îi 

spuse:

- Găzduiește-mă, șarpe de casă, pentru un 

timp în cuibul tău.

Șarpele de casă îl găzdui. Dar de cum intră ariciul 

în cuib, puii de șarpe de casă nici că mai avură trai.

 La o vreme, șarpele îi spuse:

— Te-am găzduit pentru un timp, dar acuma 

pleacă: puii mei se tot înțeapă dureros în 

ghimpii tăi.

Ariciul răspunse:

— Să plece cine se înțeapă,

    că eu unul nu mă plâng.
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Calul și măgarul

(poveste populara)

Se spune că un ţăran avea un măgar şi un cal. 

Ţăranul era tare harnic, aşa că în fiecare zi 

mergea ori la câmp, ori la pădure, ori la râu, pe unde 

avea treburi de făcut. Calul şi măgarul îl însoţeau…

De la un timp, măgarul se simţea tare obosit. 

Aşa că într-una din zile îi zise calului:

– Calule, tu eşti mai voinic şi mai în putere, te 

rog, ia-mi ceva din spinare, că tare îmi este greu.

Dar calul i-a întors spatele şi nu a vrut să-l ajute. 

Şi într-o zi căzu mort sub greutatea poverii lui. 

Tare s-a necăjit ţăranul…Acum calul ducea şi 

povara lui şi pe a măgarului. 

Calul, apăsat de greutate, îşi zicea:

– Vai mie, aşa îmi trebuie, căci nu am vrut să iau 

  puţină povară de pe spinarea tovarăşului meu. 
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În timp ce se plimba, veni o ploaie care îi 

răsturnă bărcuța, iar puișorul căzu în apă.

– Ajutor! Mă înec! strigă bietul puișor.

Broscuța, care era prin preajmă, s-a dus 

repede la el și l-a scos la malul apei.    

Racul a venit repede și i-a tăiat firele, iar 

țânțărașul i-a făcut o injecție cu acul lui și l-a 

însănătoșit.

Puișorul a lăsat capul în jos și i-a rugat frumos 

să îl ierte.
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