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Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele.

„Un purcel, care se numea Gheorghiţă, voia să mănânce toate obiectele 
din lume: pomii din curte, creioanele de colorat ale copiilor, cărţile cu poze, 
scaunele şi mesele, clanţele uşilor, tricicleta cu spiţe de aur şi luna de pe cer.

Toată ziua Gheorghiţă umbla prin curte şi căuta obiecte pe care să le mănânce.
«Ia să încep eu să mănânc florile albe şi roşii şi albastre, ca nişte steluţe din 

grădină», s-a gândit el.
Şi s-a apropiat de o tufă de flori.
– Ce vrei, Gheorghiţă? l-a întrebat un trandafir.
– Vreau să te mănânc, a spus Gheorghiţă.
– Ia vezi, l-a avertizat trandafirul, că eu am ţepi, şi n-o să-ţi fie bine...
– Ha, ha, ha! Crezi că mă sperii tu pe mine?
Şi a vrut să rupă un trandafir, dar s-a zgâriat în ţepii lui ascuţiţi şi a ţipat:
– Au! Ce-i asta?
– Eu ţi-am spus, a râs de el trandafirul.

– Nu-mi puteam imagina că o floare aşa de frumoasă are ţepi. La ce-ţi mai folosesc 
frumuseţea şi mirosul încântător, dacă ai ţepi?

– Ţepii mei sunt făcuţi ca să mă apere de lăcomia unora ca tine! i-a spus tranda-
firul. Florile sunt făcute să încânte privirile oamenilor, şi nu să le mănânce purcelul 
Gheorghiţă.“

Purcelul Gheorghiţă nu e cuminte, de Ion Lilă 

1. Care este autorul lecturii „Purcelul Gheorghiţă nu e cuminte“? Scrie, pe spaţiul dat, 
răspunsul tău.

2. Cum se numeşte purcelul? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
 a) Guiţ               b) Guiţ-Guiţ               c) Ghiţă               d) Gheorghiţă
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3. Gheorghiţă voia să mănânce toate obiectele din lume. Scrie, pe spaţiul dat, trei obiecte 
pe care voia să le mănânce acesta.

4. Ce făcea Gheorghiţă toată ziua? Scrie două acţiuni ale acestuia.

5. Subliniază enunţul întâlnit în text.
     „Ia să încep eu să mănânc florile roşii ca nişte steluţe din 
grădină“, s-a gândit el.
     „Ia să încep să mănânc florile albe şi roşii şi albastre ca nişte 
steluţe din grădină“, s-a gândit el.
     „Ia să încep să mănânc florile din grădină“, s-a gândit el.
     „Ia să încep eu să mănânc florile albe şi roşii şi albastre, ca 
nişte steluţe din grădină“, s-a gândit el.
   
6. Purceluşul s-a apropiat de o tufă cu flori. Ce voia să mănânce? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect.
       a) trandafirul        b) scaunele        c) mesele        d) creioanele colorate

7. Ordonează propoziţiile, apoi citeşte enunţul obţinut şi vei afla cum îl avertizează 
trandafirul pe purceluş.

 că eu am ţepi    l-a avertizat trandafirul,

 Ia vezi,     şi n-o să-ţi fie bine...

8. Ce a păţit purceluşul Gheorghiţă când a vrut să rupă trandafirul? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect.
       a) S-a bucurat de culoarea lui.     c) A fost uimit de frumuseţea acestuia. 
       b) I-a plăcut parfumul trandafirului.  d) S-a zgâriat în ţepii lui ascuţiţi şi a ţipat.
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 observă imaginile, apoi scrie răspunsul pentru fiecare întrebare.

  Ce fructe se culeg în anotimpul toamna?

 Unde pleacă păsările călătoare toamna?

 Ce legume recunoşti?

Compune câte o propoziţie care să înceapă cu fiecare dintre cuvintele 
„unde“, „când“, „cine“.

Scris

Trebuie să verifici dacă:

 ai respectat cerinţele;
 ai formulat răspun-
suri complete;
 ai folosit în propoziţii 
toate cuvintele date;
 ai folosit corect sem-
nele de punctuaţie.
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TESTUL  1 

A răsărit soarele. El trimite pe pământ căldură şi lumină. În fiecare dimi
neaţă, atinge cu razele lui florile cu numere impare din grădina bunicii.

                                              

1. Care este ordinea florilor, în funcție de ordinea descrescătoare a numărului lor? Încer
cuiește litera co res punzătoare răspunsului corect.

a) zambile, ghiocei, lalele    c) lalele, zambile, ghiocei   
b) ghiocei, zambile, lalele              d) zambile, lalele, ghiocei

2. Ca să se dezvolte, plantele au nevoie, pe lângă lumină şi căldură, şi de umiditate. Trei 
stropi de apă cu numere consecutive au ajuns la rădăcina plantei. Care sunt aceştia? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 49, 50, 51  b) 50, 49, 48 c) 32, 39, 49 d) 50, 66, 71 

MATEMATICA  SI  EXPLORAREA  MEDIULUI˘ ,
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3. Completează enunţul! 
Floarea care urmăreşte cu „privirea“ soarele, la răsărit, la amiază şi la apus, se nu

meşte                  . În poveşti este cunoscută ca                                          .

4. Toate narcisele au înflorit în 2 săptămâni şi 3 zile. În câte zile au înflorit acestea? Scrie 
rezolvarea pe spaţiul dat.

5. Cu ce figură geometrică seamănă tabelul cu flori? Încercuieşte litera corespunzătoare 
răspunsului corect.

a) pătrat       b) dreptunghi    c) triunghi   d) cerc

6. Numărul care lipseşte de pe narcisă reprezintă nu mărul florilor care sau ofilit. Câte 
flori sau ofilit? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 34        b) 77     c) 65   d) 55

7. Crina a cules toate zambilele şi 8 ghiocei. Câte flori a cules Crina? Scrie rezolvarea pe 
spaţiul dat.
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9. Care este cel mai mare număr de grupuri ce se pot forma, astfel încât fiecare să conţină 
câte o floare din fiecare fel? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 56   b) 41   c) 31   d) 29

10. Maria vrea să pună câte 9 zambile în 4 vaze. Sunt suficiente cele 31 de zambile culese 
din grădină? Scrie rezolvarea problemei pe spaţiul următor.

8. Un rând de flori din grădină arată astfel: 

Completează enunţul!
Floarea care urmează este 

Justifică răspunsul tău.

.

Da, pentru că...

Nu, pentru că...
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