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Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a răspunde la întrebări.

Doi copii, un frate şi o soră, au pornit într-o zi spre şcoală. Drumul lor trecea pe lângă un crâng 
cu umbră deasă. Pe drum era cald şi praf, iar în crâng – răcoare şi veselie. 

– Ştii ce? spuse băiatul surorii sale. Mai avem destul timp să ajungem la şcoală. Acolo e acum 
cald, plictiseală, pe când în crâng trebuie să fie tare plăcut. Ia ascultă cum cântă păsă re lele! Şi ce multe 
veveriţe sar din creangă în creangă! N-ar fi mai bine să mergem acolo, surioară?

Fetiţei îi plăcu îndemnul fratelui ei. Aruncară amândoi abecedarele în iarbă, se luară de mână 
şi se afundară în desiş, printre tufele verzi, pe sub mestecenii pletoşi.

Într-adevăr, în crâng era larmă şi veselie. Păsă re lele zburau din loc în loc, ciripind necontenit, 
veveriţele săreau de pe o creangă pe alta, iar gâzele mişunau prin iarbă.

Prima f iință pe care au zărit-o copiii a fost un gândăcel auriu.
– Joacă-te cu noi, i-au spus 

ei gândăcelului.
– M-aş juca cu plă-

cere, răspunse acesta, dar 
nu am timp: trebuie să-mi 
adun de mâncare pen  tru 
prânz.

– Joacă-te cu noi, 
i-au spus copiii unei albi-
nuţe galbene şi pufoase.

– N-am timp să mă 
joc cu voi, răspunse şi ea, 
trebuie să adun miere.

– Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi? o întrebară copiii pe furnică.
Furnica însă n-avea timp nici să-i asculte; trăgea un pai de trei ori mai mare decât ea şi se grăbea 

să-şi clădească locuinţa-i măiastră.
Copiii au încercat atunci să intre în vorbă cu veveriţa, îndemnând-o şi pe ea să se joace cu 

dânşii, dar veveriţa a dat din codiţa ei stufoasă şi le-a răspuns că trebuie să strângă alune pentru iarnă.
Copiilor le era din ce în ce mai urât şi se gândiră că ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi dus întâi 

la şcoală şi la întoarcerea spre casă ar fi intrat puţin prin crâng. Dar tocmai atunci băiatul zări pe o 
creangă verde o pitulice mică şi frumoasă. Părea că şade foarte liniştită şi nu are altceva de făcut decât 
să fluiere un cântec vesel.

COMUNICARE  ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ
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– Ei, cântăreaţă! îi strigă băiatul. Cred că tu chiar n-ai nicio treabă. Hai, joacă-te cu noi!
– Cum? fluieră supărată pitulicea. Eu n-am nicio treabă? Oare n-am prins eu toată ziua mus-

culiţe ca să-mi hrănesc puişorii? Mă simt atât de ostenită, încât nu sunt în stare nici măcar să-mi mişc 
aripi le, şi totuşi chiar în clipa aceasta nu stau degeaba, ci cânt să-mi adorm puişorii mei dragi. Dar voi  
ce-aţi făcut astăzi, leneşilor? La şcoală nu v-aţi dus, n-aţi învăţat nimic. Alergaţi prin crâng, ba încă-i 
mai împiedicaţi şi pe alţii să lucreze. Duceţi-vă mai bine unde aţi fost trimişi şi nu uitaţi că odihna 
şi joaca nu sunt plăcute decât pentru acela care a muncit şi a dus până la capăt tot ce a avut de făcut.

Pe copii i-a cuprins ruşinea. S-au dus la şcoală şi, cu toate că au ajuns târziu, au fost sârguincioşi 
la învăţătură.

Copiii din crâng, de Konstantin Uşinski

1. Unde au pornit cei doi copii?  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) spre şcoală     b) spre crâng     c) spre magazin     d) spre bunici

2. Cum era în crâng? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) cald şi praf     b) răcoare şi veselie c) umbră şi tristețe d) gălăgie şi praf

3. Ce i-a propus băiatul surioarei lui? Scrie pe spațiul dat răspunsul tău.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Fetiței i-a plăcut propunerea fratelui ei. Scrie pe spațiul dat trei lucruri pe care le-au făcut copiii 
când au intrat în crâng.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Cui au propus copiii prima dată să se joace cu ei?  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului 
corect.

a) unor păsărele guralive      c) unor veverițe jucăuşe     
b) unui gândăcel auriu      d) unei albiniţe

6. Gândăcelul a refuzat propunerea copiilor de a se juca. De ce?  Încercuieşte litera cores pun zătoare 
răspunsului corect.

a) Pentru că trebuia să adune mâncare pentru seară.
b) Pentru că trebuia să adune mâncare pentru prânz.
c) Pentru că trebuia să adune mâncare pentru micul dejun.
d) Pentru că trebuia să adune mâncare pentru iarnă.

a)
b)
c)
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7. Cei doi copii au rugat o furnică să se joace cu ei. Scrie pe spațiul dat două motive pentru care 
furnica nu avea timp nici să îi asculte.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Ce avea de făcut veverița?  Scrie pe spațiul dat răspunsul tău.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. Ce făcea pitulicea când au rugat-o copiii să se joace cu ei?  Încercuieşte litera corespunzătoare răs-
pun sului corect.

a) Prindea muşte.      b) Se odihnea.      c) Cânta puişorilor.  d) Fluiera supărată.

10.  Rușinați pentru faptele lor, copiii s-au grăbit spre școală. Cum au fost ei la școală?  Încercuieşte 
litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) obosiți       b) sârguincioşi      c) veseli       d) leneşi

a)
b)

Furnica din textul citit avea un pai mare de cărat! Scrie pe spaţiul dat un bilet prin care 
aceasta îi solicită ajutor greierului.

Trebuie să verifici dacă:

 ai respectat cerinţa;

 ai scris formula de început;

 ai scris corect cuvintele;

 ai semnat biletul.

Scris



8 

Unul dintre copiii din imaginea de mai jos eşti tu. Te afli într-o livadă de nuci.

Scrie un text format din 6-7 propoziţii, în care să răspunzi la următoarele întrebări.

a) În ce anotimp se petrece întâmplarea? c) Ce faceți voi acolo? 
b) Cu cine te afli în livadă?   d) Ce ți-a plăcut cel mai mult să faci în acea zi?

____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dă un titlu potrivit textului tău.

Trebuie să verifici dacă:

 ai scris corect cuvintele;    ai formulat propoziţii clare şi complete;

 ai folosit semnele de punctuaţie potrivite;  ai aşezat corect textul în pagină.

 ai ordonat propoziţiile într-un text;
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TESTUL  1 

Cosmin, Aurora, Ovidiu și Radu sunt veri. Bunicii lor au o livadă mare într-o zonă de 
deal. În tabelul de mai jos găsești numărul pomilor fructiferi din livadă.

                                              

1. Unele plante se cultivă în cantități mari în anumite zone, așa cum sunt exemplificate mai jos. Încer
cuiește litera unde sa strecurat o greșeală.

a) grâu  câmpie        c) vițădevie  munte   
b) pruni  deal               d) vițădevie  deal

2. Care este ordinea crescătoare în funcție de numărul pomilor din livadă?  Încercuiește litera cores
pun zătoare răspunsului corect.

a) pruni, gutui, peri, meri   c) pruni, peri, gutui, meri  
b) peri, gutui, pruni, meri   d) peri, gutui, meri, pruni

3. Care este cel mai mare număr de pomi?  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 37       b) 103       c) 84        d) 28

4. Prin care dintre operațiile date poți afla diferența dintre pruni și peri?  Încercuiește litera corespun
zătoare răspunsului corect.

a) 103 – 84        b) 103 – 28         c) 84 – 28         d) 28 + 103

5. Câți meri mai trebuie plantați pentru a avea 100?  Scrie rezolvarea pe spațiul de mai jos.

MATEMATICA  SI  EXPLORAREA  MEDIULUI˘ ,

MERI GUTUI PRUNI PERI

84 37 103 28
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Da, pentru că...

Nu, pentru că...

6. Care dintre pomii din livada bunicilor se coc toamna târziu?  Încercuiește litera corespunzătoare 
răspunsului corect.

a) prunii        b) gutuii      c) perii       c) merii

Chiar dacă a început școala, copiii merg la sfârşit de săptămână săi ajute pe bunici la culesul 
prunelor. Aurora a notat numărul găleților de prune adunate de fiecare copil, între anumite ore. Iată 
informațiile fetei:

7. Care dintre copii a adunat cele mai multe prune între orele 13-16?  Încercuiește litera corespunzătoare 
răspunsului corect.

a) Aurora și Radu    c) Cosmin și Aurora 
b) Cosmin și Radu    d) Radu și Ovidiu

8. Copiii ar fi vrut să adune în total 30 de găleți cu prune. Au reușit acest lucru?  Realizează calculele 
necesare pe spaţiul dat, apoi completează unul dintre enunțurile de mai jos.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ore
Copii 10-12 13-16

Aurora 4 găleți 5 găleți

Ovidiu 3 găleți  4 găleți

Radu 2 găleți 3 găleți

Cosmin 3 găleți 5 găleți
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9. În pauza făcută, Radu a așezat câteva fructe din livadă ca în modelul de mai jos. Care sunt primele 
două fructe care urmează în şir?  Scrie răspunsul tău pe spațiul punctat.

Răspuns: ..................................................................

10.  Între ce ore au luat copiii pauză?  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 1314       b) 1214     c) 1213       d) 1113

11.  În timpul pauzei, bunicii și copiii au servit la prânz pește fript, pescuit din iazul de la marginea 
livezii și salată de varză din grădina de legume a bunicii, apoi s-au odihnit la umbra unui stejar înalt.
Scrie denumirile plantelor şi animalelor în tabelul următor, la locul potrivit: rechin, ardei, broască, urs, 
fag, varză, gândac de Colorado, papură.

Mediul de viaţă Grădina 
de legume Pădure Baltă/iaz Ocean 

Plante

Animale 

12.  Spre seară, cerul s-a acoperit de nori și copiii au intrat triști în casă. Ce poate să cadă din nori pe 
pământ? Completează spațiile punctate cu patru cuvinte potrivite.

.....................................

.....................................
.....................................

.....................................
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