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 * „a-i ajunge (cuiva) cuțitul la os“ = a ajunge la capătul puterilor

 Ai rezolvat corect? Colorează-l și pe GRAMU!

Provocarea 5:
1. Ești la biserică.  Colorează traseul până acasă (Str. Marin Preda, nr. 9).
2. Străzile pe care mergi sunt următoarele: _________________________________
____________________________________________________________________

 „Odată“/„o dată“
 Inițierea și menținerea unui schimb verbal

 
Îți vei aminti:

 • să scrii corect cuvintele „odată“/„o dată“;         • semnificația cuvântului „odată“;   
 •	să inițiezi și să menții un dialog;   • să soliciți informații.   

  „Odată“ se scrie într-un cuvânt când are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit cu unul dintre cuvin-
tele: odinioară, demult, cândva, imediat, în sfârșit.  Exemple: • „Cică era odată într-un sat un om grozav de leneș.“
   • Taci odată!
De asemenea, „odată“ se scrie legat în situațiile următoare: • Odată ce v-am explicat, puteți începe să rezolvați 
      problema.
   • Vine și ea odată cu noi!
   • Odată și odată îi va ajunge cuțitul la os.*
   • Dintr-odată a venit toamna.

Joc de orientare

GRAMA

GRAME

GRAMI

GRAMO

GREMI

GREMO

GREMU

GREMĂ 

Recompense

GRAMU

GRAMĂ

GREMA

GREME
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  „O dată“ se scrie în două cuvinte în următoarele cazuri:
  o dată – o zi calendaristică (1 Decembrie este o dată importantă pentru români.)
  o dată – numai o dată, doar o dată (Am mai văzut încă o dată filmul.)
  o dată – exprimă o numărătoare (Am răspuns corect o dată, iar de două ori am greșit.)

1   Subliniază cuvintele „odată“, „o dată“, „odată cu“, „odată ce“ din textul următor, dă-i un titlu 
potrivit și apoi transcrie-l pe caiet.

______________________________________

A fost odată, într-un sat dintr-o ţară foarte îndepărtată, un om foarte priceput în vremea sa. Odată ce 
învăţase de la un mare meşter meşteşugul olăritului, a început să creeze adevărate opere de artă. Odată cu el 
deprinsese această artă şi fiul său mai mare. Împreună lucrau din zori şi până seara.

Celălalt fecior a încercat doar o dată să facă şi el o cană, dar n-a reuşit. Învârtea de roată, fără oprire, 
neavând grijă să urmărească lutul.

– Opreşte-te odată! i-a zis tatăl său. Ascultă mai întâi glasul lutului! El este cel care îţi spune o poveste 
pe care tu, odată ce ai ascultat-o, îi dai viaţă.

– Ziua în care voi reuşi să aud povestea lutului, va fi o dată specială pen-
tru mine. Dar nu cred că am acest talent.

– Dacă îţi doreşti cu adevărat să înveţi acest meşteşug, odată şi odată tot 
o să reuşeşti.

Dintr-odată, ochii băiatului s-au luminat:
– Aş vrea să mai încerc o dată.

2   Răspunde la următoarele întrebări, folosind, acolo unde este posibil, cât mai multe cuvinte 

din text. 
 ^ Când se petrece acțiunea relatată?
__________________________________________________________________________________
 ^ Când a început omul să creeze adevărate opere de artă?
_________________________________________________________________________________
 ^ Cine a mai deprins această artă odată cu el?
_________________________________________________________________________________
 ^ De câte ori a încercat feciorul mai mic să facă o cană?
_________________________________________________________________________________
 ^ Ce personaj rostește replica: „– Oprește-te odată!“
_________________________________________________________________________________
 ^ Care este momentul în care un olar poate da viață lutului?
_________________________________________________________________________________
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 ^ Ce va reprezenta pentru fiul cel mic ziua în care va reuși să audă povestea lutului?
_________________________________________________________________________________
 ^ Va reuși fiul cel mic să învețe meșteșugul olăritului?
_________________________________________________________________________________
 ^ Ce face feciorul, încurajat de vorbele tatălui?
_________________________________________________________________________________

3   Exprimă-ți părerea!
 În ce condiții crezi că vei putea învăța o meserie?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

4   Gândesc critic! Completează rubricile de mai jos cu privire la meşteşugul olăritului. Pentru 
cea de-a treia rubrică, consultă diferite surse de informare, pe care le ai la îndemână.

5   Imaginează-ți un dialog între tine și un mare meșter olar. Află de la acesta informații cu pri-
vire la obținerea diferitelor culori naturale ale vaselor din lut. Nu uita de formulele de inițiere și de 
încheiere.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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6   Completează spațiile libere cu „odată“ și „o dată“:
 • Plecați _____________ ca să nu întârziați!
 • Pe această stradă erau _____________ numai case.
 •– Spune-mi _____________ importantă pentru tine.
 • Mi-am verificat lucrarea încă _____________ înainte de a o preda.
 • Am nimerit ținta de patru ori, iar _____________ am ratat.
 • Poate voi înțelege și eu _____________ și _____________ tipul acesta de probleme.
 • Se face răcoare _____________ cu apusul soarelui.
 • S-a întunecat dintr-_____________.

7   Alege forma corectă:
  Călăream odată/o dată 

În satul natal.
Acum, dintr-o dată/odată,
Mi-e frică de cal.

Odată/O dată cu toamna
Soarele voinic
Și-a luat năframa
Și e cam peltic.

Odată/O dată ce stropii
Cad mai des din cer,
Se scutură plopii
Tremurând de ger.

odată:
dintr-odată:
dintr-o parte:
odată cu:
odată ce:
o dată:

8   Alcătuiește propoziții cu ajutorul cuvintelor (grupurilor de cuvinte):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9   Ordonează cuvintele date pentru a obține proverbe!

odată cu   nu crește    mintea     barba

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

pierdută,             greu              iară        cinstea   odată           se capătă

___________________________________________________________________________________

vine             odată cu             vârsta          înțelepciunea

a fost              că      uită    un mormoloc            broasca            odată
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 Citeşte textul următor cu atenţie, pentru a putea rezolva  cerinţele formulate mai jos:

– Vezi? vezi dacă faci nebunii? era să-mi scoţi ochiul... Ţi-ar fi 
plăcut să mă omori? Sărută-mă, să-mi treacă şi te iert!

Maiorul sare de gâtul mamei şi o sărută... Mamei îi trece; iar 
eu, după ce am luat dulceaţa, mă pregătesc să sorb din cafea...

– Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu.
– Vai de mine! la noi se fumează. Bărbatu-meu fumează... şi... 

dumnealui... mi se pare că-i cam place.
Şi zicând «dumnealui», mama mi-arată râzând pe domnul maior.
– A! zic eu, şi dumnealui?
– Da, da, dumnealui! să-l vezi ce caraghios e cu ţigara-n gură, să te prăpădeşti de râs... ca 

un om mare...
– A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este o otravă...
– Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de dulceaţă...

(I. L. Caragiale, „Vizită...“)

Testul 2*

1   Precizează personajele care iau parte la dialog. _____________________________________

2   Transcrie o replică din care reiese că maiorul este un copil, nu un om mare. 
__________________________________________________________________________________

3   Indică o „nebunie“ de-a „maiorului“.
__________________________________________________________________________________

4   Completează propoziţiile următoare cu explicaţii potrivite:
 a) „Maiorul“ își sărută mama pentru că ____________________________________________
______________________________________________________________________________________

b) Pe doamna Popescu nu o deranjează fumul de tutun deoarece _________________________
_____________________________________________________________________________________
 c) „Maiorul“ seamănă cu un om mare pentru că  _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

d) Tutunul nu este bun pentru copii pentru că  ________________________________________
 e) „Maiorul“ nu este de acord cu sfatul povestitorului din pricină că ______________________
____________________________________________________________________________________

* Test adaptat după „Teste finale. Limba română. Clasa a IV-a“, Adeluţa Roșu, Ana Liana Ionescu.
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 a fi
 a prăpădi
 a face 
 a sări

5   Explică expresiile formate cu ajutorul verbului „a trage“:
• a trage din ţigară = _____________________ 
• a trage cu arma = ______________________
• a trage cu ochiul = ______________________
• a trage de timp = _______________________
• a trage ponoasele = _____________________ 

6   Formulează câte două propoziţii în care termenii „nebunii“ şi „sare“ să aibă sensuri diferite.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7   Transcrie un substantiv de genul feminin din replicile naratorului.
__________________________________________________________________________________ 

8   Subliniază cu o linie pronumele personale cu formă accentuată din text şi cu două linii pe 
cele având formă neaccentuată. 

9   Extrage din text un pronume personal de politeţe; precizează persoana şi numărul lui.
__________________________________________________________________________________

10  Alcătuieşte propoziţii în care verbele următoare să fie la timpul viitor, persoana a II-a, nu mă-
rul singular.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11   Construieşte câte un enunţ cu următoarele cuvinte:
` căi Ÿ ___________________________________________________________________________
` că-i Ÿ __________________________________________________________________________
` va Ÿ ___________________________________________________________________________
` v-a Ÿ ___________________________________________________________________________
` nea Ÿ __________________________________________________________________________
` ne-a  Ÿ _________________________________________________________________________
` ţie Ÿ ___________________________________________________________________________
` ţi-e Ÿ __________________________________________________________________________
` lor Ÿ ___________________________________________________________________________ 
` l-or Ÿ __________________________________________________________________________

` 

` 

• a trage aer în piept = _______________________
• a trage sforile = ___________________________
• a trage la cineva = _________________________
• a-l trage curentul = ________________________
• a trage chiulul = __________________________ 
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12   Alcătuieşte pe caiet propoziţii în care formele neaccentuate ale pronumelor să fie de forma: -i, 
i, -i-, -l, l-, -l-.
 Model:  •– Dă-mi şi mie sarea, te rog! • Mama mi-a spus secretul. • L-au prins dându-mi-l.

13 Explică rolul cratimei în construcția „să-l (vezi)“: ___________________________________
__________________________________________________________________________________

14  Transcrie, din textul dat: 
 a) o propoziţie negativă, interogativă, dezvoltată: ______________________________________
 b) o propoziţie în care virgula se foloseşte pentru a despărţi o strigare de restul propoziţiei:
__________________________________________________________________________________

15  Transformă în vorbire indirectă primul alineat al textului.
__________________________________________________________________________________

16   Joacă-te și ordonează literele convenabil, ca să obţii denumirea a cinci animale sălbatice:
UGRIT ___________________ FARGIĂ__________________      BRUUSC ___________________
MĂICĂL__________________ LUVPE___________________     NCEORIR __________________

  Ai răspuns corect? Colorează-l şi pe GREMO!

Provocarea 10:
Ai terminat lecţia de chitară de la Centrul Cultural. Colorează un traseu posibil 
pentru a ajunge la Bazinul Olimpic. Scrie apoi, pe spaţiul marcat, numele străzilor 
pe care le-ai colorat. ________________________________________________

Joc de orientare
Recompense
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