
SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM 
TAINELE TEXTELORTAINELE TEXTELORTAINELE TEXTELOR

LITERARELITERARELITERARE

˘̆̆SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘̆̆SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM ˘SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM SA DEZLEGAM 



2 

Copertă şi ilustraţii: Giorgian Gînguţ

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

IORDĂCHESCU, CARMEN
 Să dezlegăm tainele textelor literare: clasa a IV-a / Carmen 
Iordăchescu, Daniela Dulică, Camelia Sima. - Piteşti : Carminis Educaţional, 2021
152 p.; il.; 26 cm

 ISBN 978-973-123-407-6

I. Dulică, Daniela
II. Sima, Camelia

37

Copyright © Editura CARMINIS

Redactori: Anastasia Budişteanu, Carmen Trandafirescu
Tehnoredactori: Mina Suditu, Marina Zamfir
Corectură: autoarele
Revizie: Diana Marineci
Tehnoredactare computerizată: Editura CARMINIS

Tiparul executat la S.C. BOOKART PRINTING S.R.L. Bucureşti
Comenzile se primesc la tel./fax: 0248 253 022, 0248 252 467x
e-mail: editura_carminis@yahoo.com 
sau pe adresa: 
Editura CARMINIS 
str. Exerciţiu, bl. D 22, sc. B, ap. 1
cod 110242, Piteşti, jud. Argeş

www.carminis.ro 

ISBN 978-973-123-407-6



3 

CUPRINSCUPRINSCUPRINS

I. CHEMAREA TOAMNEI
 Sufleţelul învaţă, după Mircea Sântimbreanu ...............................................  4
 Balada unui greier mic, de George Topîrceanu ............................................  11
 Evaluare iniţială ..................................................................................................  15
II. DIN TAINELE CĂRŢII
 Castana din poveste, după Octav Pancu-Iaşi  .............................................  18
 Puiul, de Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti ............................................... 24
 Micul Prinţ, după Antoine de Saint-Exupéry  ................................................. 28
 Muma lui Ştefan cel Mare, de Dimitrie Bolintineanu ................................ 32
 Recapitulare  ....................................................................................................... 35
 Evaluare  .............................................................................................................. 37
III. IARNA – TĂRÂM DE POVESTE
 Lebedele, după Hans Christian Andersen  ................................................... 38
 Spărgătorul de nuci, după E.T.A. Hoffmann ................................................ 43
 Omul de zăpadă, după Hans Christian Andersen ....................................... 49
 Evaluare  .............................................................................................................. 53
IV. MIRAJUL COPILĂRIEI
 Iarna pe uliţă, de George Coşbuc ................................................................... 54
 Heidi, fetiţa munţilor, după Johanna Spyri ................................................. 62
 Recapitulare ........................................................................................................ 73
 Evaluare  .............................................................................................................. 78
V. MIREASMA PRIMĂVERII
 Zâmbetele Pământului, după Nestor Urechia .............................................  81
 Textul de informare. Despre fluturi ..............................................................90
 Recapitulare. Concertul primăverii ................................................................ 99
 Evaluare  ............................................................................................................  104
VI. PENELUL NATURII
 Bambi cunoaşte câmpia, după Felix Salten ................................................  107
 Umbrela roşie, după Titel Constantinescu  ................................................. 114
 Legenda Privighetorii  .....................................................................................  123
 Doi ani de vacanţă, după Jules Verne .........................................................  130
 Recapitulare finală 1  .......................................................................................  136
 Recapitulare finală 2  ......................................................................................  142
 Evaluare finală  .................................................................................................  150



4 

I. CHEMAREA TOAMNEI

 Bifează răspunsurile corecte.

  Răspunde la întrebări.

  a) Scrie, pe spațiul dat, din ce acțiuni şi cuvinte ale băiatului reies următoarele trăsături 
de caracter.

Suflețelul învață

 Înţelegerea textului  Comunicare 

de caracter.
3

2

1

după Mircea Sântimbreanu

 a) Personajul principal, Ionel, este supravegheat de:
  mama;   tata;   bunica.
 b) Băiatul nu face nimic în casă, deoarece:
  are mereu cartea alături;           
  are multe teme;       
  nu i se cere ajutorul.
 c) Vrând să-i facă harta corect, bunica a descoperit că:

 Oltul nu se varsă în Marea Neagră;      un elev de clasa a IV-a are mult de învățat;
 băiatului nu-i place să scrie;  sub coperta manualelor erau cărţile preferate ale lui Ionel. 

 d) Proverbul care se potrivește acestui text este:
 Buturuga mică răstoarnă carul mare.                    Ulciorul nu merge de multe ori la apă.
 Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.          Ziua bună se cunoaște de dimineață.

 a) De ce bunica pășește încet prin casă?
 b) Ce face băiatul când i se cere să cumpere pâine?
 c) Ce a descoperit bătrâna răsfoind manualele din ghiozdan? 
 d) De ce bătrâna nu crede vorbele domnului învățător, care spune că Ionel nu învață?
 e) Cum a reacționat băiatul față de bunica lui după ce a primit calificativul la Geografie?

 • obraznic: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 • leneș: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 • mincinos: _____________________________________________________________

b) Scoate în evidenţă acţiunile pe care bunica le face în locul nepotului sau la „comanda“ 
lui.

 De ce bătrâna nu crede vorbele domnului învățător, care spune că Ionel nu învață?
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  Explică de ce crezi că s-a supărat bunica pe nepotul său care citea tot timpul. Este un 
lucru rău să îți placă să citești?

Cum ai reacționa dacă tu ai fi bunica și ai descoperi că nepotul nu învață, 
așa cum spune? Imaginează (oral) împreună cu un coleg/o colegă dia-
logul şi măsurile luate. 

  Atelier creativ. Imaginează-ți finalul lecturii, într-un text dialogat de 4-6 replici.
 a) Poţi schimba rolurile sau comportamentul unui personaj.
 b) Oare la ce se gândea bunica atunci când l-a trimis pe nepot să ia două braţe de lemne?
 c) De ce bunica a aşezat în sertarul ei cărţile de lectură?
 d) Cum crezi că l-a pus bunica pe „sufleţel“ să-şi corecteze lenea?

lucru rău să îți placă să citești?
4

5

6

 Elemente de limba română 
 Sunetul, litera, vocale și consoane. Cuvântul. Despărțirea în silabe 

1

4

 Subliniază vocalele din cuvintele: pomenit, umblă, îmbrăcată, învățătorul, rând, suflețelule.

 Barează varianta greșită.
  • pi-ci-oa-re-lor/pi-cioa-re-lor              • con-ști-in-cios/conș-ti-in-cios                            
 • de-ran-je-ze/de-ra-nje-ze                                  • su-bți-re/sub-ți-re
 • con-ti-nu-u/ con-ti-nuu                                    • o-chi/ochi

  Înlocuiește literele subliniate cu altele pentru a forma cuvinte noi: când, toată, dacă, 
deci, tăiat, trei, fața, două.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  Scrie numărul de sunete și litere din următoarele cuvinte:

învățat:  S,  L;   picioarelor:  S,  L; ochii:  S,  L; continuu:  S,  L;  
explicația:  S,  L; tânjală:  S,  L; împreună:  S,  L; pricep:  S,  L.

d
2

3

Joc de rol

în perechi 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  Alcătuiește câte o propoziție cu două, trei, respectiv patru cuvinte.

  Barează forma nepotrivită în context. 

  Scrie pe spațiul dat forma corectă.
 i La ..................... (testul/textul) dat la Limba română, nu am lăsat ..................... (alineat/

aliniat) când am transcris ..................... (testul/textul) de pe tablă. 
 i Tatăl lui Ionel este ..................... (deloc/de loc) din Ardeal.
 i Am povestit ..................... (oral/orar) lectura și am primit calificativul maxim.

5

6

3

  Sensul cuvintelor 

1 Rescrie enunțurile de mai jos, înlocuind cuvintele colorate cu altele cu același sens.
I Când vine de la școală, Ionel se apucă de învățat.

_____________________________________________________________________________
I Bunica are un nepot sârguincios.

_____________________________________________________________________________
I Ea pășea continuu în vârful picioarelor şi de-abia răsufla.

_____________________________________________________________________________
I Suflețelul azvârle furios cartea.

_____________________________________________________________________________
I Ochii îi sclipesc vesel.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

  Alcătuiește câte două enunțuri în care cuvintele mine, mare, noi să aibă sensuri diferite de 
cele din text. Precizează valoarea gramaticală în fiecare caz (substantiv, adjectiv, pronume etc.).cele din text. Precizează valoarea gramaticală în fiecare caz (substantiv, adjectiv, pronume etc.).
2

• Prietenul meu este deloc
de loc

 din Ploiești.

• Elevul nu a răspuns deloc
de loc

 la întrebare.

• Traian este bolnav, nu mai
numai

 vine la teatru.

• Ana vrea să studieze nu mai
numai  chitara.

• Nu știe ce va
ceva

 urma în program. 

• Ştie ce va
ceva

, dar nu este sigur.
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  Observă sensul expresiilor, apoi alcătuiește enunțuri cu trei dintre acestea.

  Unește rolul virgulei cu propoziția corespunzătoare.

  Selectează variantele corecte.
 I După vizionarea filmului ne-am/neam convins că românii au fost un ne-am/neam de 

oameni harnici și viteji.
 I O vulpe a ieșit dintr-o/dintro vizuină și a intrat într-o/întro ogradă.
 I Într-un/Întrun pahar am pus mustul dulce dintr-un/dintrun bidon.
 I Vreau să-i/săi invit la petrecerea-surpriză a colegului de bancă și pe colegii să-i/săi.
 I Îi i-au/iau mamei florile care i-au/iau plăcut.

1

2

  Ortografia și punctuația 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

  4
•  a călca pe covor = a pune piciorul, a păși
•  a călca rufe = a netezi
•  a călca pe urmele cuiva = a avea comportamentul cuiva
•  a călca strâmb = a fi necinstit
•  a călca cu dreptul/stângul = a porni bine/prost la o acțiune
•  a-și călca pe inimă = a face ceva împotriva voinței sale

Cornelia, Mihai și Elena lucrează din culegere. 

– Copii, este foarte interesantă propunerea voastră! 

Florile erau așezate frumos, pe pervazurile ferestrelor,
ca niște pete de culoare. 

 desparte strigarea de restul 
propoziției
 marchează o scurtă pauză în 
vorbire
 separă termenii unei enumerări

Joc de rol 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3 Ești la „Târgul aromelor de toamnă“. Scrie un dialog dintre tine și un 
vânzător. Folosește corect semnele de punctuație.

Observă sensul expresiilor, apoi alcătuiește enunțuri cu trei dintre acestea.



8 

  Substantivul 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  Subliniază substantivele din următorul şir și apoi scrie pe spațiul dat forma de plu-
ral a acestora: toamnă, arămie, rod, înnorat, pasăre, îngălbenesc, căderea, școală, pleacă, nor, 
tristețe.

  Completează, scriind cuvintele din textul următor, corespunzător cerinței.
        „El a pus sabia în teacă, salută militărește și merge 

într-un colț al salonului unde, pe două mese, pe canapea, pe 
foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre 
toate, maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de 
gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune trâmbița la gură 
și, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să 
sufle-n trâmbiță. Madam Popescu îmi spune ceva; eu n-aud 
nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mult gerul 
așa de aspru; ea n-aude nimica.

 – Ionel! Ionel!! Ionel!!! Du-te dincolo, mamă; spargi 
urechile dumnealui! Nu e frumos, când sunt musafiri!“

                                     („Vizită“, de Ion Luca Caragiale)
  • substantiv propriu → ____________________________________________________
  • substantiv comun, gen feminin, număr singular → ______________________________
  • substantiv comun, gen feminin, număr plural → _______________________________
  • substantiv comun, gen masculin, număr singular → _____________________________
  • substantiv comun, gen masculin, număr plural → ______________________________
  • substantiv comun, gen neutru, număr singular → _______________________________
  • substantiv comun, gen neutru, număr plural → ________________________________

ral a acestora: 
1

3

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare termen al perechilor de substantive: crin – Crina, 
mamaia – Mamaia, pământ – Pământ.mamaia – Mamaia, pământ – Pământ.
2
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  Adjectivul 

  Descrierea 

  Scrie câte un adjectiv care să exprime mărimea, forma și culoarea pentru fiecare dintre 
substantivele următoare:

 F pom 2 ____________________/____________________/_____________________
 F fruct 2____________________/____________________/______________________
 F floare 2 ____________________/____________________/_____________________
 F platou 2 ____________________/____________________/____________________

  Descoperă adjectivele care se pot forma de la următoarele cuvinte, după model.

 Model: floare  înflorit    negură  ________________________
   trandafir  trandafiriu   noroi  _________________________
 cenușă  ________________________  argint  _________________________
 castană  ________________________  nor  ___________________________  

  Analizează adjectivele din următorul text:
        „Pe mușchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos, lângă iedul ei. Acesta și-a 

întins capul cu botul mic, catifelat și umed, pe spatele mamei lui, și, cu ochii închiși, se lasă dezmier-
dat. Căprioara îl linge, și limba ei subțire culcă ușor blana moale, mătăsoasă a iedului.“

                                       („Căprioara“, de Emil Gârleanu)

substantivele următoare:
1

2

3

  Descrie în scris imaginea de mai jos. Alege adjective cât mai expresive. Subliniază adjec-
tivele din textul tău.tivele din textul tău.

1

2

  Atelier creativ. Imaginează-ți că ești la „Târgul aromelor de toamnă“. Alege un 
stand (flori, fructe din livadă, de pădure, legume etc.). Descrie în 5-6 enunţuri ce vezi şi ce te-a 
atras. Foloseşte substantive însoţite de adjective cât mai frumoase.
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  Pronumele 
1

3

2

 Încercuiește forma corectă a pronumelor din următoarele enunțuri.
 I Eu/Ieu sunt elev în clasa a IV-a.
 I Ea/Ia îi va însoți pe dânși/dânșii spre sala de clasă.
 I Fata dumneaei/dumneaiei a plecat cu ele/iele în parc.
 I – Dacă ai ști mata/ma-ta ce mă bucur să te văd!...

 Subliniază, apoi analizează pronumele din următorul text.
 La ora de Educație fizică, domnul profesor a venit cu o minge. Dumnealui a propus elevilor 

să organizeze un meci de handbal, iar ei au fost de acord.
 – Voi veți forma echipele, iar eu voi alege căpitanii.
 – Domnule profesor, dumneavoastră puteți veni cu noi în echipă? a întrebat Irina.

 Înlocuiește substantivele colorate cu pronumele potrivite.
 F Maria este prietenă cu colegii. → ___________________________________________
 F Merg cu Mihai, George și Cosmin în tabără. → _______________________________
 F Eu, colegii și părinții o așteptăm pe doamna învățătoare. → ________________________
 F Pe Alexandru l-am invitat la film. → ________________________________________
 F – Bianca, de ce nu ai venit astăzi la școală? → __________________________________

4

5

   Caută şi transcrie 3-4 proverbe despre toamnă.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

  Rezolvă grila, apoi descoperă ce i-a spus   
     un bunic nepotului său!

2

2

3

3

5

6
4

4

1

1

1. Amici; 2. Tatăl tatălui; 3. Fiul fiului; 4. Vorbeau;
5. Timpul; 6. Grămadă.

  

4

1

2
3

5
4

6

P

P

P

B

B

B N

N

C
T

U
U

L
LN

D
V

V

D

MM Ţ

şi

răspunde:

său

spune:

  – Am pe Facebook o             de

    pe care nu i-am întâlnit niciodată!

– Pe            mea îi numeam              imaginari... 

:
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 Bifează răspunsurile potrivite.

Balada unui greier mic

 Înţelegerea textului  Comunicare 

2

de George Topîrceanu

  „Şi cum vine de la munte/ Blestemând/ Şi lăcrimând“ înseamnă:

  Toamna a fost la munte și e supărată.
 

Toamna a fost la munte și e supărată.
 Toamna vine cu frig și ploaie.

 
Toamna vine cu frig și ploaie.
 Greierele plânge că nu mai stă la munte.

  „Şi pe-aripi pudrat cu brumă“ înseamnă:

  Bruma s-a așezat pe aripile greierașului.
  Bruma a căzut pe aripile păsărilor călătoare.
  Aripile greierașului au culoarea brumei.
  „Şi-apoi umple lumea toată“ înseamnă:

  Minte.                         Oferă.                         Spune tuturor.
  „cu glas sfârșit“ înseamnă:
 

„cu glas sfârșit“ înseamnă:„cu glas sfârșit“ înseamnă:
 glas puternic;                   voce slabă;                  glas răgușit.

  „Toamnă gri“ înseamnă:

  toamnă înnorată;             toamnă rodnică;                 toamnă rodnică;                 toamnă friguroasă.

 Balada este o povestire în versuri care relatează o 
acțiune eroică, o legendă, o întâmplare istorică.RE INE!  

  Completează enunțurile.        

 u Titlul poeziei este ______________________________________________________ .
 u Autorul poeziei este __________________________________ (Atenție! Se scrie cu „î“.)
 u Personajul principal este ___________________________________ .
 u În manual, poezia are ___________ versuri.

1

  Transcrie din text cuvintele care rimează cu:

deodată  ________________ Crăciun  __________________ sfârșit  _______________

humă  __________________ niciodată  _________________  cri  ________________

3

.
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 Marchează schimbările majore ale naturii care apar în poezie.

 Jurnalul cu dublă intrare

 Alege forma corectă de despărțire în silabe a cuvintelor următoare:

 Unește cuvintele cu sens asemănător.

 Motivează! Poezia prezintă tristețea greierașului la sosirea toamnei. Scrie pe spațiul dat 
motivele tale de bucurie la venirea acestui anotimp.motivele tale de bucurie la venirea acestui anotimp.

4

5

1

2

6

  Dealurile tremură de frig.
  Ogoarele sunt pregătite pentru iarnă.
  Norii s-au îngrămădit pe cer.
  Plouă mult și e frig.

  Vântul apleacă plantele.
  Cade bruma.
  Pleacă păsările călătoare.
  Animalele își fac provizii pentru iarnă.

66

Versurile care îmi plac cel mai mult sunt: Am ales aceste versuri pentru că:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Elemente de limba română 

deodată ciulinii coastă

fiindcă niciodată isprăvit

deo-da-tă deo-da-tă  
de-o-da-tă de-o-da-tăde-o-da-tă

ciu-li-nii ciu-li-nii  
ciu-li-ni-i ciu-li-ni-iciu-li-ni-i

co-as-tă co-as-tă  
coas-tă coas-tăcoas-tă

fi-ind-că fi-ind-că  
fiin-dcă fiin-dcăfiin-dcă

nici-o-da-tă nici-o-da-tă  
ni-cio-da-tă ni-cio-da-tăni-cio-da-tă

is-pră-vit is-pră-vit  
isp-ră-vit 
is-pră-vit 
isp-ră-vitisp-ră-vit

cale  
coastă          
să adun        
acuș             
s-a isprăvit  
necăjit  

  să strâng
  acum
  supărat
  versant
  drum
  s-a terminat
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 Rescrie expresiile de mai jos, înlocuind cuvintele subliniate cu altele cu sens opus.

 O altă formă alintată a cuvântului greier decât cea din text este ___________________ .

 Transcrie din text trei cuvinte alintate care sugerează lumea micilor vieţuitoare.

____________________________________________________________________________

 Alcătuiește trei propoziții în care cuvântul vii să aibă alt sens decât cel din poezie.

 Scrie în casete verbe potrivite fiecărui substantiv.

 Completează propozițiile de mai jos cu forma corectă a verbului a fi.

 Analizează verbele din versurile următoare:

 Compune câte o propoziție în care verbul să exprime: 
` existența → _______________________________________________________________
` acțiunea → _______________________________________________________________
` starea → _________________________________________________________________

3

5

4

6

8

9

10

7

• florile     • oamenii  • gospodinele 
• păsările   • frunzele  • animalele 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

toamna întunecată ≠ _____________________
grăbite plecăciuni ≠ _____________________
A ieșit un greieruș ≠ ______________________

urcuș ≠ _______________________________
glas sfârșit ≠ ___________________________
Tare-s mic și necăjit ≠ ____________________

 D Eu ________ elev în clasa a IV-a.
 D – Mamă,  ________ acasă la ora 16?
 D În parc  ________ mulți copii.
 D Pe terenul de sport fetele  ________ într-o echipă și băieții în alta.
 D Tu, Corina și Mihaela  ________ prietenele mele cele mai bune.

„Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus și i-am cerut...“

 Atelier creativ. Folosind expresiile frumoase din text, dar și altele pe care le 
cunoști, realizează un text creativ în care să prezinți discuția ta cu greierașul din poezie.cunoști, realizează un text creativ în care să prezinți discuția ta cu greierașul din poezie.
11

 prietenele mele cele mai bune.
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 Proiect 
 Descrierea activității: Organizatorii „Târgului aromelor de toamnă“ vă trimit o scrisoare în 

care vă solicită ajutorul pentru realizarea afișului și a invitațiilor acestui eveniment. Reporterii clasei 
vor realiza un articol în care vor prezenta modul în care s-a desfășurat târgul, iar la final organizatorii 
vor trimite o felicitare de mulțumire.

  Recomandări: Vă împărțiți în trei grupe. Fiecare grupă va realiza anumite texte.
  1. Grupa organizatorilor: scrisoarea de solicitare și felicitarea
  2. Grupa elevilor creativi: afișul și invitația la eveniment
  3. Grupa reporterilor: articolul
  Prezentați proiectul în fața clasei.

12

14

Printre buruieni uscate
Şi gângănii alarmate,
Toamna lungă şi ploioasă
A secerat ca o coasă
Tot ce-a întâlnit în cale,
De pe munţi, dealuri şi vale,
Lăsându-le zgribulite,
Lăcrimate, pustiite...

Parcă-i nesfârşită ceaţa!
Când brumată-i dimineaţa,
Când mohorâtă cu ploi,
Udând pomişorii goi,
Dar şi vânturi nesfârşite...
Păsările îngrozite,
Părăsind cuiburi de-o vară,
Pe sub streşini se strecoară.

A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor 
Şi-a furat de prin ponoare
Puful păpădiilor.

Mai târziu, o coţofană,
Fără ocupaţie,
A adus o veste-n goană
Şi-a făcut senzaţie:

Cică-n munte, la povarnă, 
Plopii şi răsurile
Spun că vine-un vânt de iarnă
Răscolind pădurile. 

Şi-auzind din depărtare
Vocea lui tiranică, 
Toţi ciulinii pe cărare
Fug cuprinşi de panică...

Trei petunii subţirele, 
Farmec dând regretelor, 
Stau de vorbă între ele:
„Ce ne facem, fetelor?...“

Floarea-soarelui, bătrână, 
De pe-acum se sperie
C-au să-i cadă în ţărână
Dinţii, de mizerie.

      
Clubul 

de lecturã

® Subliniază expresiile frumoase din versurile de mai sus.

Nicio frunză n-a iertat!
Le-a pictat şi au picat,
Le-a stropit cu ploi mărunte.
Cu mânie sus, la munte,
Burniţă a presurat
Şi pământul l-a muiat,
Topind snopi de ciumafai,
Dând la copii guturai.

Doar din galeria mică,
Scoate capul, mort de frică,
Un şoricel tremurând
Şi pe toamnă întrebând:
– Unde-s zilele senine?
Te-ai gândit, doamnă, la mine,
Că am spice doar pe-o lună?!
S-a retras albit de brumă.

Baladă de toamnă
de Aurora Luchian

Rapsodii de toamnă
(fragmente)

de George Topîrceanu
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Povestea toamnei

Într-un ţinut îndepărtat trăia Bătrânul Anotim-
purilor, cu cele patru fiice ale sale – Primăvara, Vara, 
Toamna şi Iarna. Fiecare era de o frumuseţe aparte, iar 
bătrânul le iubea pe fiecare la fel de mult, erau lumina 
ochilor săi. La vremea potrivită, marele Ceas al Timpului, 
care guverna acea împărăţie, a arătat că era momentul ca 
cea de-a treia fiică să-şi înceapă călătoria spre ţinuturile 
locuite de oameni. Urma să le aducă acestora multe şi 
bogate daruri, pe care le pregătise din timp – culori din 
cele mai blânde şi luminoase luate de la Pictorul magic, 
flori delicate şi înmiresmate de la Florarul împărăţiei, 
ploi mănoase şi bogate din Cămara cerului, roade gustoase de la Grădinarul Şef şi multe, multe altele.

Dar Toamna nu prea era mulţumită, şi-ar fi dorit şi altceva – ceva care să o facă şi mai fru-
moasă şi iubită de oameni.

– Dar eşti minunată, îi spuse tatăl, ce ţi-ai putea dori mai mult?
– Aş vrea, se gândi îndelung fata… ca Soarele să strălucească doar pentru mine.
– Dar acest lucru nu e posibil, Soarele e prietenul vostru, deci şi al surorilor tale. Lumina sa 

nepreţuită vă însoţeşte pe fiecare în călătoria voastră.
– Dar eu vreau ca Soarele să fie doar al meu, de fapt... să fiu chiar eu Soarele.
– Ce gând mai e şi acesta? întrebă mirat Bătrânul Anotimpurilor. Ţi-am explicat, frumuseţea 

ta e dată de veşmintele deosebite pe care le porţi şi toate darurile cu care eşti împodobită.
– Dacă nu vrei să-mi faci pe plac şi să porunceşti Soarelui ce ţi-am spus, atunci anul acesta 

nu mai plec în călătorie. Şi nu-mi pasă ce vor crede oamenii.
Văzând că fiica rămase îndărătnică în hotărârea sa şi nu mai putu să facă nimic pentru a o 

îndupleca, bătrânul se retrase pentru a cugeta. Fiica sa devenise mândră şi foarte aprigă în dorinţele 
ei. După un timp, o chemă la sine şi îi spuse:

– Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci te voi îmbrăca în cea mai frumoasă haină 
din câte au existat vreodată. E o haină cum nu există alta pe lume. Dar ai de făcut un singur lucru 
– să aduni în coşul tău toate razele de soare. Şi când le vei strânge pe toate vei străluci mai frumos 
ca niciodată, căci vei fi îmbrăcată în haina Soarelui.

Şi de atunci Toamna încearcă în fiecare an să adune cât mai multe raze de soare, pentru a 
primi de la tatăl său haina cea minunată. Dar Soarele deseori se retrage în spatele norilor, se ascunde 
printre copaci, între ramurile şi frunzele lor, printre flori, aleargă mai iute ca vântul, nu se lasă prins 
defel. Căci razele sale sunt doar pentru acei care nu sunt mândri, iar frumuseţea pentru cei care nu 
au îndrăzneala de a se crede Soare.

Sursa: psihointegrativa.ro; mir-psihologii.ru
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 Partea I

  Încercuieşte răspunsul corect.

 ◘ Textul este:
 a) o poezie;  b) un articol;  c) o poveste.
 ◘ Acţiunea textului se petrece:
 a) într-un ținut; b) în parc;   c) în cer.
 ◘ Povestea are:
 a) 4 alineate;  b) 11 alineate; c) 7 alineate.
 ◘ Toamna era:
 a) mândră și foarte aprigă;         b) sprintenă și îndărătnică;   c) roșcată și îndrăzneață.

1

  Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, scriind în dreptul fiecăreia un A 
pentru cele adevărate sau un F pentru cele false.

I Bătrânul Anotimpurilor guverna acea împărăție.  Bătrânul Anotimpurilor guverna acea împărăție.  

I Toamna aducea ploi mănoase și bogate din Cămara cerului.  Toamna aducea ploi mănoase și bogate din Cămara cerului.                    

I A treia fiică și-ar fi dorit să fie și mai frumoasă și mai iubită de oameni.  A treia fiică și-ar fi dorit să fie și mai frumoasă și mai iubită de oameni.        

I Frumusețea Toamnei era dată de veșmintele deosebite și de darurile cu care era împodobită.  Frumusețea Toamnei era dată de veșmintele deosebite și de darurile cu care era împodobită.        

I Bătrânul i-a cerut să adune în coș toate roadele.  

Frumusețea Toamnei era dată de veșmintele deosebite și de darurile cu care era împodobită.  

Bătrânul i-a cerut să adune în coș toate roadele.    

I Razele Soarelui sunt doar pentru cei care nu sunt mândri.  Razele Soarelui sunt doar pentru cei care nu sunt mândri.  

pentru cele adevărate sau un 
2

 Precizează câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru cuvintele: 
 fiice, daruri, veșminte, defel. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Găseşte câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele: 
 bucurie, a opri, bătrân, puţin. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Desparte în silabe cuvintele: îndepărtat, frumusețe, să aduni, multe. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

4

5
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 Partea a II-a
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Nr. 
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

PARTEA I

1. Completează corect toate cele 4 pro
po ziţii. Completează corect 3 propoziţii. Completează corect 2 propoziţii.

2. Stabileşte valoarea de adevăr a tuturor 
propoziţiilor date.

Stabileşte valoarea de adevăr 
în patru cazuri.

Stabileşte valoarea de adevăr 
în 23 cazuri.

3. Precizează cuvinte cu sens asemănător 
pentru toate cele 4 cuvinte date.

Precizează cuvinte cu sens asemănător 
pentru 3 dintre cuvintele date.

Precizează cuvinte cu sens asemănător 
pentru 12 dintre cuvintele date.

4. Precizează cuvinte cu sens opus pentru 
toate cele 4 cuvinte date.

Precizează cuvinte cu sens opus pentru 
3 dintre cuvintele date.

Precizează cuvinte cu sens opus pentru 
12 dintre cuvintele date.

5. Desparte corect în silabe toate cele 
4 cuvinte date.

Desparte corect în silabe 3 dintre 
cuvintele date.

Desparte corect în silabe 12 dintre 
cuvintele date.

PARTEA A II-A

1. Stabileşte forma corectă a cuvin telor în 
toate cele 4 situaţii.

Stabileşte forma corectă 
a cuvintelor în 3 situaţii.

Stabileşte forma corectă 
a cuvintelor în 2 situaţii.

2. Alcătuiește propozițiile respectând 
cerința. Alcătuiește corect o propoziție. Alcătuiește cu sprijin o propoziţie.

3. Analizează corect toate cele 5 părți de 
vorbire. Analizează corect 34 părți de vorbire. Analizează corect 12 părți de vorbire.

4. Alcătuieşte o compunere respectând 
cerinţele date.

Alcătuieşte compunerea cu cel mult 
cinci greşeli.

Alcătuieşte compunerea, dar are mai 
mult de 5 greşeli.

 I Bătrânul le iubea l-a/la fel de mult.
 I Toamna s-a/sa plimbat prin lume.
 I Tatăl i-a/ia cerut să adune toate razele de soare.
 I Soarele aleargă mai/m-ai repede ca vântul.

 Barează forma greşită a cuvintelor scrise colorat.

 Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul bătrân să fie, pe rând, substantiv şi adjectiv.

 Realizează un text creativ de 10-12 rânduri în care să descrii frumusețea acestui anotimp.

 Analizează părțile de vorbire din propoziția următoare:
 Frumoasa Toamnă a ascultat de tatăl ei.

1

2

4

3

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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