
Mariana Morăraşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare     
în în în în     

limba românălimba românălimba românălimba română    
 
 

Clasa a II-a 
 

Caiet de lucru după manualul Editurii Intuitext 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editura TAIDA 
– IAŞI – 



 � 3 �

ArgumentArgumentArgumentArgument    
 
 

Caietul de lucru – Comunicare în limba română – clasa a II –a, este 

elaborat conform programei în vigoare aprobate de M.E.N. și a manualului    

Editurii Intuitext, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 4781 din 13.10.2014.  

Seturile de exerciții permit elevilor să dobândească deprinderi de 

receptare corectă a textului scris, de folosire a cuvintelor în enunțuri, de 

formulare a unor întrebări și răspunsuri proprii, de argumentare a unui 

punct de vedere, de formulare a unor mesaje scrise sau orale, prin activități 

de înțelegere și selecție a informației, precum și prin activități de redactare 

a unor texte scurte, unde elevii sunt încurajați să folosească un vocabular 

bogat și variat. 

Caietul de lucru stimulează creativitatea elevilor și este adaptat 

intereselor specifice vârstei, fiind util elevilor, profesorilor, cât și părinților, 

fiind un suport util de lucru, atât în clasă, cât și la efectuarea temelor.  

Autoarea 
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1. Citește cu atenție textul: 
Este septembrie. Toamna a pictat natura în 

culori calde. 
Grădinile și livezile sunt pline de comori. 

Pe crengile lor, frunzele și-au îmbrăcat haina 
arămie și ruginie. 
Păsările călătoare se pregătesc de drum. Vor 

zbura spre țările calde. 
Elevii au început școala. Clinchetul clopoțelului îi îndeamnă să descopere 

tainele cărților. 
   
2. Descoperă și scrie cuvântul ascuns pe frunze. 
 

 
 
 

______________________________ 
 

3. Așază în ordine alfabetică cuvintele din propoziția a doua a textului. 
 

 
              

 
4. Transcrie alineatul în care este prezentată culoarea frunzelor în anotimpul de 
toamnă. 
 

 

a m t o n a
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5. Desparte în silabe cuvintele și scrie numărul lor. 
 

����septembrie 

 

 

 
   

���� școala 
 

 

 
   

���� ascunse 
 

 

 
 

6. Găsește cuvinte cu același înțeles. 
 

����comori 

 

����crengile 

 
    

����taine 

 

����elevii 

 
 

7. Scrie cuvinte cu înțeles opus. 
 

����calde 

 

����pline  

 
    

����au 
îmbrăcat 

 

����au  
început 

 
 

8. Răspunde la întrebări! 
����Unde vor zbura păsările călătoare? 

 
 

����Ce comori ne dau grădinile și livezile? 

 
 

9. „Părerea ta contează!“ 
 

����Cum crezi că se simt frunzele când îmbracă haina arămie și ruginie? De ce? 
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1. Răspunde la întrebări! 
���� Ce avea Mihai în rucsac? 

 
 

���� Unde i-a căzut abecedarul? 

 
 

���� Care sunt animalele pe care băiatul le-a întâlnit la munte? 

 
 

���� De ce Mihai și-a cerut iertare abecedarului? 

 
 

2. Adevărat (A) sau fals (F)? 
���� Școlarii erau în clasa a II-a.   
���� Toți elevii aveau în bagaje cărți de povești.  
���� Primul animal care a deschis abecedarul a fost Arici-Pogonici.  
���� Mihai le-a promis animalelor o altă carte scrisă de el.  

 

3. Transcrie din text: 
a) enunțul în care se prezintă momentul zilei când Mihai s-a întors după abecedar; 

 
 

b) cuvintele care îl descriu pe ariciul din abecedar. 

 



 � 24 � 

 
 

Prietenie 
Silvia Kerim 

 

1. Precizează: 

���� titlul textului:  
 

  

���� personajele textului: 
 

  

���� autorul:  
 

  

���� o însușire a Pământului:  
 

  

���� o întâmplare imaginară:   
  

 
2. Completează propozițiile cu ajutorul cuvintelor din text. 

���� Luna îl socotea pe Pământ un _________________ bun. 
���� Luna văzu de la fereastră __________________ încruntat. 
���� Pământul dă oamenilor toate ___________________ lui. 

 
3. „Cine este?“ 

���� Se uită la Pământ cum se uită copiii la televizor.  
���� E întotdeauna schimbător.  
���� Au toate motivele să fie mulțumiți.  

 
4. Transcrie din text propoziția în care autoarea prezintă ce dorințe are Pământul 
de la oameni. 
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5. Alege prin încercuire explicațiile corecte. 
 

se uită = privesc, văd, pierd; 
prieten = dușman, amic, apropiat; 
socotea = credea, număra, calcula; 

interes = atenție, neatenție; 
a admira = a prețui, a se mira, a fi încântat; 
încruntat = mânios, mohorât, înflorat. 

 

6. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător. 
 

fereastră =           vălurită =  
 

supărați =              motive =    
 

7. Real (R) sau imaginar (I)? 
���� Pământul este luminat de Soare.  
���� Luna se uită la Pământ ca la un televizor.  
���� Pământul e întotdeauna schimbător.  
���� Luna a văzut Pământul încruntat.  
���� Oamenii se ceartă între ei.  
���� Luna se freacă la ochi.  

 

8. a) Ce bogății dă Pământul oamenilor? 

 
     

b) De ce oamenii se certau între ei? 

 
 

c) Care sunt frumusețile Pământului? 

 
     

d) Ce alt titlu s-ar mai potrivi textului? 
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Textul literar 
 

1. Bifează căsuța în care este scris un text literar. 
a) „Astăzi în sufragerie 
Dormitau pe-o farfurie 
Necăjite și mânjite 
Zece ouă înroșite.“ 

               (George Topârceanu – La Paști)  
 

b) „– Eu doresc să mă trimită în ținutul meu natal, Kansas, de unde  
m-a adus ciclonul, spuse fata. 

– Eu doresc să-mi pună puțin creier în cap.“ 
(Frank Baum – Vrăjitorul din Oz) 

                       

c) Ingrediente:  
50 g zahăr 
100 g unt 
150 g făină 
2 linguri lapte 
1 lingură bicarbonat 

 

Pregătirea prăjiturii: 
Amestecați zahărul cu untul, apoi adăugați bicarbonatul stins cu 2 linguri 

de lapte și făina treptat. 
   

2. Colorați bulina cu roșu dacă întâmplarea povestită este reală și cu verde dacă 
faptele sunt imaginare. 
 

 
Câinele alerga prin curte. Când vedea o vrăbiuță, lătra și sărea să o prindă.

 
 

 
Și într-o zi, câinele pătrunse într-o pădure magică. Arborii îi 

 vorbeau, iar animalele îl rugau să le spună povestea sa tristă. 
 

3. Creați un text literar care să aibă ca personaj un cal. 
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Cuvinte cu înţeles asemănător 
 
Citește cu atenție textul. 
 

„Norii atârnau grei și albi de zăpadă. Biata rățușcă nu o ducea 
bine. La asfințit a venit un cârd de păsări mari și minunate. Ea nu 
mai văzuse păsări așa de frumoase. 
Glasul lor avea un sunet cu totul deosebit. Și-au întins aripile mărețe și au 

plecat mai departe în țările calde. Pe rățușca cea urâtă a cuprins-o o neliniște 
ciudată.“ 

                                          (H.Ch.Andersen – Rățușca cea urâtă) 
 

1. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele subliniate în text.  

 
 

2. Alege cuvintele cu înțeles asemănător pentru cele date. 
atârnau = ____________________;      biata =  ________________________; 
asfințit =   ____________________;      sunet = ________________________. 
 

( amurg, răsunet, sărmana, suspendau ) 
 

3. Taie cuvântul care nu are sens asemănător cu cel dat. 
deosebit = diferit, nemaipomenit, urât 
mărețe = impunătoare, splendide, cu pene 
neliniște = îngrijorare, gălăgie, agitație 
urâtă = neagră, slută, pocită    
 

4. Transcrie din text cuvântul cu înțeles asemănător pentru a sosit și alcătuiește 
o propoziție. 

 
 

5. Înlocuiește cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu înțeles asemănător. 
 Pe potecă a apărut o vulpe vicleană. 

      
 

 Cucul cânta pe o creangă în codru. 
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Alfabetul. Sunetul. Litera 
 
1. Scrie literele mici din alfabetul limbii române. 
 

 
 
2. Ordonează alfabetic cuvintele: copac, pix, rață, aur, sărbătoare, creion, papagal, 
țelină, rucsac, mașină, varză, țambal, xilofon, floare. 
 

 
 

3. Câte sunete și câte litere au cuvintele? 
 

Cuvânt Sunete Litere 
groapă   

lacrimă   
exercițiu   
barcă   

 
4. Scrie următoarele cuvinte invers: toc, dar, lac, soc. 
 

 
          

5. Înlocuiește litera subliniată cu altă literă și scrie cuvintele obținute: cal, dor, 
dar, mare. 
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Cum te prezinţi? 
 
1. Realizează fișa ta de identitate. 
Nume: ____________________________ 
Prenume: __________________________ 
Vârsta: ____________________________ 
Clasa: _____________________________ 
Școala: ____________________________ 
 

2. Prezintă-te unei persoane care nu te cunoaște, prin telefon. 
 

���� nume, prenume, vârstă, clasă, școală, culoarea ochilor,  
culoarea părului, jocuri preferate, cărți preferate, mâncăruri favorite etc. 

 
 
 
 
3. „În oglindă“ 
Scrie în oglindă cuvintele cu ajutorul cărora te 

prezinți unei persoane mature. 
                                 

 
 
 
 
 
4. Prezintă un personaj care se aseamănă cu tine. 
 

                   Personaj                                                Prezentare 
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Recapitulare 
                                              
1. Transcrie din text: 

���� numele personajelor:  
 

  

���� locul întâmplării:  
 

  

���� timpul când are loc întâmplarea: 
 

  

���� îndemnul adresat de țestoasă 
personajelor:  

 

2. Scrie numele personajului! 
���� era înțeleaptă și bătrână: ________________________________ 
���� salută sâsâit: _________________________________________ 
���� se orienta greu pe lumină: ______________________________ 
���� era curioasă: _________________________________________ 

 

3. Încercuiește însușirile potrivite ale personajelor: 
���� țestoasa: bătrână, curioasă, înțeleaptă, puternică, slăbită. 
���� șarpele: isteț, tăcut, slăbit, ager. 
���� bufnița: slăbită, isteață, curioasă. 

 

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:  
însorit ≠  ____________________; 
târziu ≠  _____________________; 
lumină ≠  ____________________; 
închisă  ≠  ___________________; 

tăcut ≠  _____________________; 
a sosit ≠  ____________________; 
sclipitoare ≠  _________________; 
departe ≠  ___________________ . 

 

5. Așază în ordinea desfășurării întâmplărilor următoarele propoziții. 
 

 Broasca a chemat la ea șarpele, bufnița și fetița. 

 Temistocle știa Taina Pământului. 

 Temistocle le-a dat câte o piatră cu Taina. 

 Tăcuș s-a deplasat greu din cauza luminii. 

 Șarpele a sosit primul. 

 Fetița curioasă a venit mai târziu.  
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Intonarea propoziţiei. Semnul exclamării 
 

1. Alcătuiește propoziții care exprimă: 

���� o urare: 
 

 

���� o mirare:  
 

 

���� un sfat:  
 

 

���� o poruncă:  
 

  

���� o rugăminte: 
 

  

2. Ce exprimă fiecare propoziție? 
���� Bună ziua!  __________________________________________________ 
���� Te rog să stai pe scaun! ________________________________________ 
���� Să trăiești! ___________________________________________________ 
���� Să nu te joci cu focul! __________________________________________ 

 

3. Scrie semnul de punctuație potrivit. 

���� Ce frumoasă este cartea  
���� Cine merge la teatru  
���� Pasărea zbură pe o creangă  
���� Trebuie să stai cuminte  
���� Te sărut, bunico  

 

4. Transformă propozițiile după model. 
Model: Fluturele zboară. 

 Fluturele zboară? 
 Ce frumos zboară fluturele! 

  

  
���� Vremea e frumoasă la mare. 
 

_______________________________ 
_______________________________ 

����  Cornelia scrie tema. 
 

_______________________________ 
_______________________________ 
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Trandafirul 
Emil Gârleanu 

  

1. Completează enunțurile folosind cuvinte din text. 
���� La margine de drum înflorise __________________. 
���� Florile trandafirului erau ____________ și ______________. 
���� Drumeții rupeau câte o ___________________. 
���� Spinul era plin de _______________________. 
���� Toată _________________ se rugă să aibă ghimpi. 
���� Lacomii se alegeau și cu _____________________. 

 

2. Precizați: 

���� personajele textului:  
 

  

���� locul în care înflorise 
trandafirul:   

  

���� o pasăre care discută 
cu trandafirul:  

  

���� două culori care apar 
în text:   

  

���� dorința trandafirului: 
 

 

3. Adevărat (A) sau fals (F)? 
���� Drumeții rupeau trandafirului câte un ghimpe.         
���� Spinul e chipeș pentru că are flori albe și gingașe.  
���� Trandafirul dorea să aibă ghimpi.                            
���� Florile trandafirului au devenit roșii.                        

 

4. Alege explicația corectă! 
„să soarbă mireasma“ înseamnă: 

���� să bea roua de dimineață; 
���� să inspire adânc, cu nesaț.  

                       

„mă dezbracă de frumusețile mele“ arată: 
���� mă dezbracă de hainele frumoase; 
���� îmi rup florile și nu mai sunt la fel de frumos. 
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5. De ce crezi că florile trandafirului s-au deschis dimineața, roșii ca focul? 

 
 

6. Unește cuvintele cu înțeles asemănător. 
 

 
 

7. Scrie cuvinte cu înțeles opus: albe, gingașe, chipeș, dezbracă, plin, deschis. 

 
 

8. Ordonează propozițiile în funcție de întâmplările din text. Povestește oral textul. 

 Care a fost dorința trandafirului? 
 Ce făceau drumeții cu florile trandafirului albe și gingașe? 
 Cum credea trandafirul că va scăpa de drumeții lacomi? 
 Cui i s-a plâns trandafirul? 
 Ce i-a spus sticletele trandafirului?  

 

9. Transcrie din text: 
���� o propoziție care are la sfârșit semnul exclamării; 

 
 

���� o propoziție care are la sfârșit semnul întrebării. 

 

frumos biet, sărac

plăpânde călătoriparfum

gingașe 

drumeți 

mireasma 

chipeș 

să capete 

necăjit 
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Necunoscutul 
Vasile Malschi 

  

1. Răspunde la întrebări! 
���� Ce a văzut nucul într-o dimineață sub el? 

 
 

���� Ce l-a rugat corcodușul? 

 
 

���� De ce lupta corcodușul să se ridice? 

 
 

���� Unde își înfigeau cei doi rădăcinile adânc? De ce? 

 
 

���� Cine l-a smuls din rădăcini pe corcoduș? 

 
 

2. Adevărat (A) sau fals (F)? 

 Corcodușul dorea să trăiască treizeci de ani. 

 Nucul a fost bucuros să-l adăpostească pe corcoduș. 

 Corcodușul nu avea lumină și era slăbit. 

 Vântul l-a smuls din rădăcini pe corcodușul obosit și îngălbenit.   
 

3. Unește perechile de cuvinte cu înțeles asemănător. 
 

a îngădui 
necunoscut 
se înfigeau 
timp 

se băgau 
vreme 

a permite, a da voie 
neștiut 

 

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus: 
deasupra ≠  ___________________; 
pământ ≠  ____________________; 
ușor ≠  _______________________; 

greu ≠  ________________________; 
lumină ≠  ______________________; 
atunci ≠  _______________________. 
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Recapitulare 
Povestea copacilor 

 

1. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător. 
 

culme =                     așezare =   
 

șerpuia =
                    drum =      

 

coline =                     limpede =   
 

2. Răspunde la întrebări! 
���� Ce căutau copacii demult? 

 
 

���� Ce iubea salcâmul? 

 
 

���� Unde s-au oprit sălciile? 

 
 

���� Ce așezare au ales pomii? 

 
 

3. Transcrie din text: 

���� denumirea pomului 
care a rămas pe loc:   

  

���� însușirea apei:  
 

  

���� o propoziție care are 
la sfârșit semnul 
întrebării:  

  

���� o mirare:  
 

  

���� propoziția în care sunt 
enumerați copacii care 
s-au răspândit pe coastă.  
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Povestea ursului cafeniu 
Vladimir Colin 

 
1. Adevărat (A) sau fals (F)? 

���� Martin era un urs polar.  
���� Ursul s-a întâlnit cu o focă, cu niște urși polari și cu un pinguin.  
���� Urșii albi l-au primit bucuroși pe Martin când era alb.  
���� Pinguinul i-a dat lui Martin un săpun.  

 

2. Colorează răspunsurile corecte. 
 

���� Martin era
    

.
 

 

���� Focile
    

de ursul cafeniu.
 

 

���� Blana lui Martin devine
   

după ce se
 
spală. 

 

3. Unește personajele cu replicile potrivite! 
 

„– De ce plângi, prietene?“                                          foca 
 

„– Ce urs frumos!“                                                    urșii albi 
 

„– Ce urs murdar!“                                                     Martin 
 

„– Fraților, ce bine îmi pare să vă văd!“                   pinguinul 
 

4. De ce nu doreau la început urșii albi ca Martin să fie fratele lor? Ar fi fost ei 
în pericol? 

 
 

5. Găsește însușirile cuvintelor din text. 
���� blana - _________________, _________________ 
 

���� urs - ___________________, _________________ 

albă cafenie 

râdeau plângeau 

un pinguin un urs cafeniu 
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6. Unește cuvintele cu înțeles asemănător. 
 

          surată                                        lucitoare, sclipitoare 

         dispreț                                           prietenă, amică 

       îndrăzneală                                    curaj, neînfricare 

      strălucitoare                                       subapreciere 
 

7. Mai multe! 

���� urs - ���� focă - 
 

    

���� sos - ���� bucată -  
 

 

8. Transformă după model: 
săpun - săpunească;              murdar - ________________; 
albă - _____________;         dispreț - ________________. 
        

9. Adresează câte o întrebare personajelor din imaginea textului. 
���� focă: _______________________________________________________ 
���� urs alb: _____________________________________________________ 
���� pinguin: ____________________________________________________ 

  

10. De ce crezi că pinguinul l-a ajutat pe Martin? Cum l-a răsplătit acesta? 

 
 

11. Continuă textul cu 4-5 enunțuri. Ce crezi că s-a întâmplat cu Martin? 
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Dialogul – vorbitor, ascultător. Linia de dialog 
 
1. Colorează întrebarea și răspunsul potrivit cu aceeași culoare. 

 – Vrei să mergem la circ? 

 – M-am lovit când mă plimbam cu bicicleta. 

 – Desigur. Îmi plac animalele și aș dori să le revăd. 

 – De ce plângi, Ana? 
 

2. Formulează întrebări potrivite pentru răspunsurile: 
���� _____________________________________________? 
���� – Cartea este în bibliotecă. 
 
���� _____________________________________________? 
���� Sigur. Te voi ajuta să realizezi proiectul. 

 
3. Descoperă cine a rostit enunțurile din dialog.         
        

Piticii o priveau uimiți pe Albă-ca-Zăpada. 
– Cum ai ajuns la căsuța noastră?                    
– M-au adus prietenii mei.                               
– Bine ai venit!                                                  
 

4. Completează textul cu semnele de punctuație potrivite. 
 

 Copila îl întreabă pe bătrân  

 De ce rândunica zboară mereu din cuib  

 Caută hrană pentru puișori  

 Ce harnică este mica pasăre  

 Este un exemplu pentru copiii leneși  
 

5. Unește propozițiile cu semnele de punctuație potrivite. 
 

Radu îl întreabă pe Gelu: 

 Unde ai fost în vacanță  

 Am fost la munte  

 Cum te-ai simțit  

 M-am simțit minunat     
 

. 

! 

? 

– 

Circ
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Două puncte 
 

1. Alcătuiește propoziții în care să folosești două puncte. 
���� înaintea unei enumerări (înșiruiri); 
 

 
 

���� înaintea vorbirii unui personaj. 
 

 
 

2. Completează căsuțele cu semnele de punctuație corespunzătoare. 
 

a)  Corina i-a zis fetiței  
 Ce vei face cu cartea  

 O voi dărui colegei mele de bancă  
 

b) Lângă bradul de Crăciun, copiii au găsit  mașinuțe, cărți,  

păpuși și un ceas sclipitor      
Uimită, fetița spune  

 Veniți, frățiori  Moș Crăciun ne-a umplut camera de jucării  

 Ce multe daruri  
 

3. Corectează greșelile! 
a) Bunica zicea ! „Când doi se ceartă, al treilea câștigă?“ 

 

b) Alina are în coș ? mere, pere, gutui și struguri! 
 

c) L-am întrebat pe Costel? 
– Cum a fost petrecerea! 

 

4. Alcătuiește enunțuri în care să folosești două puncte, enumerând: 
 

���� rechizite: 
 

 

���� pomi:  
 

 

���� flori: 
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Virgula 
 
1. Alcătuiește propoziții în care să folosești virgula când: 

���� separă o strigare; 

 
 

���� separă cuvintele unei enumerări. 

 
 

2. Colorează cu verde bulinele în care virgula separă cuvintele care arată o 
strigare și cu albastru bulinele în care virgula desparte cuvintele unei enumerări. 

 Maria merge la tenis: luni, marți, vineri și sâmbătă. 

 Ce carte ai citit, Ioana? 

 Bunica face în bucătărie gem de: caise, piersici, fragi și mure. 

 Ana, stai pe scaun! 
 

3. Se dă textul: 

 Cornel o întreabă pe Dana  

 Ce ai citit la bibliotecă  

 Am citit  basme  poezii  fabule și ghicitori  

 Ce interesant  
 

���� Completează textul cu semnele de punctuație potrivite. 
 

���� Transcrie propoziția care arată o mirare. 

 
 

���� Încercuiește cu roșu în text propoziția în care virgula separă cuvintele unei 
enumerări și cu verde propoziția în care virgula separă cuvintele care arată o 
strigare.  

 

���� Pune într-un dreptunghi propoziția care arată o întrebare. 
���� Subliniază propoziția în care semnul două puncte s-a folosit înaintea vorbelor 

unei persoane. 
 

  

4. Transcrie primele două alineate. 
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O invitaţie 
Mircea Sântimbreanu 

 

1. Răspunde la întrebări! 
���� De ce l-au invitat furnicile la ele pe Jambo? 

 
 

���� Când a ajuns Jambo în Poiana Mare? 

 
 

���� Când a văzut elefantul mușuroiul? 

 
 

���� Ce era scris pe ușa mușuroiului? 

 
 

���� De ce nu putea elefantul vizita casa furnicilor? 

 
 

2. Transcrie din text: 
���� numele elefantului:  

 
  

���� descrierea casei furnicilor: 

 
���� conținutul biletului: 
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Recapitulare 
Regele jucăriilor 

Vasile Poenaru 
 

1. Precizează: 
���� timpul când se 
petrece întâmplarea:  

  

���� personajele textului:  
 

  

���� mijlocul de transport 
al lui Moș Crăciun:  

  

���� numărul renilor:   
  

���� hrana renilor:  
 

  

���� o însușire a regelui  
Cremene:  

 

2. Răspunde la întrebări! 
���� De unde ia Moș Crăciun jucăriile? 

 
 

���� Cine locuiește cu Regelui Cremene? 

 
 

���� Ce încarcă Moș Crăciun în desagă? 

 
 

3. Transcrie din text propozițiile care arată: 
���� un salut: 

 
 

���� o întrebare: 
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Iarna pe uliţă 
George Coşbuc 

 

1. Precizează: 

���� titlul poeziei: 
 

  

���� autorul:  
 

  

���� numărul strofelor:  
  

���� numărul de versuri dintr-o strofă:  
  

���� anotimpul prezentat:  
 

  

2. Alege explicația corectă: 
„norii s-au răzbunat“ înseamnă: 

���� norii s-au răsculat; 
���� norii și-au făcut dreptate; 
���� norii s-au împrăștiat. 

„stau grămadă“ arată că: 
���� stau îngrămădiți; 
���� stau la un loc; 
���� stau nemișcați.   

 

„fac mătănii“ înseamnă în poezie că: 
���� se roagă; 
���� fac plecăciuni; 
���� îngenunchează. 

  

3. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 
apus = _______________________; 
năvalnic = ____________________; 
coastă = ______________________; 

liniștit = ______________________; 
vuiet = _______________________; 
zăpadă = ______________________. 

   

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus: 
ieri - ________________________; 
multe - ______________________; 

liniștit - _______________________; 
râzând - _______________________. 

 

5. Răspunde la întrebări! 
���� Ce se vede pe râu? 
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Stupul lor 
Tudor Arghezi 

 

1. Scrie: 

���� titlul poeziei: 
 

  

���� autorul:  
     

  

���� numărul strofelor:  
  

���� numărul versurilor dintr-o strofă:  
 

2. Unește ce se potrivește! 
 

vâlcea 
broboadă 
plocat 
peruzele 
chenar 

țesătură de lână, pătură 
margine, ramă 

basma 
vale 

pietre albastre 
    

3. Găsește cuvinte cu înțeles opus din poezie. 
scunzi ≠  _____________________; 
ușoară ≠  _____________________; 
separat ≠  ____________________; 

și-a amintit ≠  __________________; 
adormite ≠  ____________________; 
rea ≠  _________________________. 

  

4. Răspunde la întrebări! 
���� Unde stă stupul? 

 
 

���� De cine este păzit stupul de pe vâlcea? 

 
 

���� Cu ce este acoperit stupul? 

 
 

���� Ce fac iarna albinele în stup? 
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Scamatorii, scamatorii, scamatorii 

Marin Sorescu 
 

1. Răspunde la întrebări! 
���� Cum se numește persoana care scoate un porumbel dintr-o batistă? 

 
 

���� Cum este la circ? 

 
 

���� De ce la circ este ca la teatru? 

 
 

���� Cu ce vă îndeamnă autorul să faceți circ acasă? 

 
 

2. Alege explicația corectă! 
„cu ochii în patru“ 
���� cu ochii mari; 
���� cu ochelari; 
���� atent 

 

3. Scrie cuvinte cu înțeles opus: 
departe ≠  ____________________; 
repede ≠  _____________________; 

doarme ≠  _____________________; 
s-a terminat ≠  _________________. 

 

4. Unește personajele cu acțiunea corespunzătoare. 
 

Scufița Roșie 

iluzionistul 

ursul 

pisica 

doarme pe pat de ace 
se împrietenește cu rândunica 
scoate un porumbel din batistă 

dansează 
învață carte 

Recapitulare
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5. Enumeră obiectele/ființele pe care magicianul le poate scoate din batistă. 

 
 

6. De ce trebuie să privești prin lupă animalele din pădurea ecuatorială? 

 
 

7. Alcătuiește enunțuri cu ajutorul cuvintelor: fachir, au înlemnit, grozav. 

 
 

8. Ordonează propozițiile în funcție de întâmplările din text. 

 Iluzionistul doarme pe pat de ace. 

 La circ e ca la teatru. 

 Magicianul scoate lucruri diferite din batistă. 

 Acasă, copiii pot face circ cu păpușile. 

 Programul spectacolului e grozav. 
                     

9. Ce animale trăiesc în pădurile ecuatoriale? 

 
 

10. Ce îți place la circ? De ce? 

 

Circ
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Părerea mea şi a crocodilului-tată 
Octav Pancu-Iaşi 

 
1. Răspunde la întrebări! 

���� Care sunt membrii familiei de crocodili? 

 
 

���� Ce părere avea crocodilul-tată despre crocodilii mici? 

 
 

���� De ce Crocodel nu se culca la ora opt? 

 
 

���� Tu la ce oră te culci seara? De ce? 

 
 

2. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 
părere =          a binevoi =  
sunete =      a încuviința =  
  

3. Transcrie din text: 
 

���� numele părinților crocodili: 

 
 

���� însușirile crocodililor: 

 
 

���� o propoziție care arată o bucurie: 
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Supărarea Danielei 

Viniciu Gafiţa 
 

1. Transcrie din text: 
���� ora la care s-a trezit Daniela: ____________________________________; 
���� personajele care au refuzat-o când le-a cerut ajutorul: 
______________________________________________________________; 
���� cuvintele mamei: _____________________________________________. 

  

2. Cine a pregătit-o pe fetiță pentru școală? 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

3. Adevărat (A) sau fals (F)? 
���� Grivei și pisica nu au vrut să ajute fetița pentru că era ciufulită.  
���� Fetița s-a spălat, a mâncat și s-a pregătit singură pentru școală.  
���� Mama nu a ajutat-o pentru că era la serviciu.                                
���� Fetița era fericită că îi făcuse mamei o bucurie neașteptată.        

 

4. Ce ai învățat din acest text? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

5. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 
casă = _______________________; 
necăjită = ____________________; 

elegant = ______________________; 
timp = ________________________. 

 

6. Alcătuiește propoziții în care cuvintele: poartă, ceară și râs să aibă alt înțeles 
decât în text. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Recapitulare 
 

1. Răspunde la întrebări! 
���� Din ce făceau copiii car cu boi? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Ce înhămau ei la car? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Ce au ridicat din lut cei doi copii? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Cum arăta cetatea? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Unde se scăldau băieții? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

2. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător. 

culbeci =

            

stuf =

  

împresurată =

        

baltă =

 
  

3. Potrivește! 

       
 

       
 

4. Precizează: 
���� titlul poeziei: _________________________________________________; 
���� autorul: _____________________________________________________; 
���� însușirea insulei: ______________________________________________; 

cetate des 

stuf baltă mândră 

mare 
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Globul pământesc 
Emilia Căldăraru 

 

1. Transcrie din text: 
•••• numele personajelor: __________________________________________; 

•••• locul de întâlnire cu Ștefana: ____________________________________; 

•••• obiectul scos din cutie de vânzătoare: _____________________________; 

•••• propoziția care arată o rugăminte: ________________________________; 

•••• propoziția care descrie globul pământesc: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
2. Răspunde la întrebări! 
•••• Ce admira Toma în vitrină? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

•••• Ce i-a dat vânzătoarea Ștefanei? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

•••• Ce credea Toma că e globul? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

•••• Care este asemănarea dintre glob și Pământ? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

•••• Care este deosebirea dintre glob și Pământ?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

•••• Ce cuvinte a folosit fetița pentru a-i prezenta România? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. Adevărat (A) sau fals (F)? 

•••• Într-un sertar, vânzătoarea ținea un glob pământesc.  

•••• Globul este imaginea mică a Pământului.  

•••• Pământul se învârte prin spațiul ceresc.  

•••• Pe glob încap toți oamenii și toate câte sunt pe lume.  
 

4. Unește cuvintele cu explicația corectă.  
 

a admira 

 apăruse 

 felurite 

 ceresc 
 

5. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 
a zări = ______________________; 
povești = _____________________; 

țară = _________________________; 
zise = _________________________. 

 

6. Scrie cuvinte cu înțeles opus: 
apăruse  ≠  ___________________; 
râse ≠  _______________________; 

a scos ≠  _______________________; 
toate ≠  ________________________. 

 

7. Ordonează propozițiile, respectând întâmplările textului. 

 Toma dorește să știe ce este globul pământesc.  

 Toma admiră o minge în vitrină.  

 Ștefana cumpără un glob din librărie.  
 

8. Realizează benzi desenate corespunzătoare întâmplărilor din text. 
 
 
 

   

se ivise, 
se arătă 

 

a încânta 
 

celest, divin 

diverse, 
variate 
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Scrierea cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un 
 

1. Taie cuvintele scrise greșit! 
���� Iepurașul a fugit întrun / într-un tufiș. 
���� Dintro / dintr-o pădure am cules mure delicioase. 
���� Vulpea ieșise dintr-un / dintrun coteț cu găini. 
���� Într-o / întro cutie, fetița ținea o piatră valoroasă. 

 

2. Completează spațiile libere cu: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. 
���� _______________ tren, Eugen a uitat cartea preferată. 
���� Băiatul a luat moneda _______________ cutie veche. 
���� Bunicul a luat trei ouă _______________ cuib. 
���� _______________ colivie, stăteau doi papagali. 

 

3. Corectează greșelile din propoziții, apoi transcrie corect. 
���� Copilul a scos dintrun gheozdan doă nuci. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

���� Mama a cunpărat dintro peață mere. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Întro curte, cocoșii au sărit la bătae. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4. Continuă propozițiile. 
���� A citit povestea                                      într-un parc. 

 

���� S-a plimbat cu bicicleta                     într-o bibliotecă. 
 

���� Fetița mergea zi de zi                           dintr-o carte. 
 

5. Încercuiește forma corectă a cuvintelor. 
���� Într-o / dintr-o vară am mers la munte. 
���� Într-un / dintr-un dulap am ascuns toate cărțile. 
���� A venit la școală dintr-o / într-o clipă. 
���� Zgomotele se auzeau dintr-o / dintr-un loc îndepărtat. 

 

6. Transcrie corect propoziția. 
���� Vântulaieșitlaplimbareîntrozi. 

________________________________________________________________ 
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Roşu-de-Soare şi Galben-de-Lună 
Aurel Turcuş 

 
1. Răspunde la întrebări! 

���� Unde trăia Roșu-de-Soare? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Unde trăia Galben-de-Lună? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Ce a făcut într-o seară Roșu-de-Soare? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Cine îl însoțea în călătorie pe Roșu-de-Soare? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Unde au ajuns cei doi călători? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Cum a fost revederea celor doi frați? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

���� Ce se întâmpla dacă Roșu-de-Soare și Luceafărul-de-Ziuă nu plecau? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Unește personajul cu acțiunea! 
 

 

Roșu-de-Soare 

Galben-de-Lună 

Luceafărul-de-Ziuă 

a însoțit 
a strigat 
a avertizat 
a hotărât 

 
3. Cum crezi că era în lumea poveștilor și a celor care au făurit-o? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 � 114 �

 
 
 

Noaptea-Albastră şi Ziua-Lumină 
                                                    
1. Transcrie din text: 

���� cuvintele care arată mărimea planetei Pământ: ______________________ 
____________________________________________________________; 

���� personajele: _________________________________________________; 
���� motivul așteptării nopții de către oameni: __________________________. 

 
2. Descrie cu cuvinte din text. 

���� Ziua-Lumină: ________________________________________________ 
���� Noaptea-Albastră: _____________________________________________ 
���� Asemănările personajelor: ______________________________________ 

 
3. De ce copiilor le place ziua? Ce activități plăcute desfășoară? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Completează propozițiile cu ajutorul cuvintelor din text. 

���� Pământul se mișcă în spațiu ca __________________________. 
���� Noaptea-Albastră se luptă cu ___________________________. 
���� Oamenii așteaptă _______________________ pentru odihnă. 
���� Copiii vor să descopere minunile ascunse după _______________ de stele. 

  
5. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 
 

neobosit = ___________________; 
a se deșira = __________________; 
tăcută = _____________________; 

spațiu = ________________________; 
vreme = _______________________; 
nestatornică = ___________________. 

  
6. Scrie cuvinte cu înțeles opus: 
 

harnice ≠  ____________________; 
deasă ≠  _____________________; 
frumoasă ≠  __________________; 

prețuite ≠  ______________________; 
repede ≠  _______________________; 
noaptea ≠  ______________________. 


