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Joc de rol 

12	 Atelier.	F Alcătuiește o compunere în care să exprimi ce ai învățat tu din experiența 
oferită de curajoasa și deșteapta rățușcă. Ea nu s-a arătat descurajată, ci a reușit să învingă și 
să-și facă noi prieteni.

Rața sălbatică
• Poate rămâne și pe timpul iernii la noi în țară, devenind astfel 

o pasăre sedentară.
• Bobocul de rață se atașează de primul animal pe care îl vede; 

de aceea mama-rață este foarte atentă când iese un bobocel din ou.

Ploierul
• Numele îi vine de la latinescul „pluvia“ (ploaie). Se spune că ploierii 

iubesc ploaia, vremea umedă, ceața și zboară cu plăcere pe ploaie.
• Trăiește în jur de 9 ani.

  ® Citește microfișele privind păsările întâlnite în text. 

                               O poveste cu o blană de hoțoaică roșcovană
 de Passionaria Stoicescu

La o margine de sat,
cu o tolbă de furat,
vulpea a venit în zori
să distribuie scrisori.
S-a-nvârtit, a dat ocol...
„Nu cumva cotețu-i gol?
Puii nu sunt nicăieri...“
– Poșta!
V-am adus vederi
și scrisori
și-o telegramă!...
Vai, se vede că vi-e teamă!
Haide, îndrăzniți, găini,
că m-așteaptă și-alți vecini!
Uite, am și loz în plic!
scoateți capul, doar un pic!

Tac găinile-n coteț,
dar cocoșul îndrăzneț: 
– Mai așteaptă, că Grivei 
a făcut rost de trei lei 
și tot latră că-i e dor 
de un loz câștigător! 
Dar de n-o fi cu cinci mii, 
poștărițo, să te ții, 
c-o să cheme vânători, 
să-ți... răspundă la scrisori!

 Care este prietenul familiei de găini?
 Citește exemple de propoziții enunțiative 

exclamative și interogative.

Tot ce vă voi povesti aici s-a întâmplat 
cu puțin înainte de alungarea lui Mowgli din 
haiticul lupilor Seeonee. Asta a fost pe vremea 
când Baloo îl învăța să cunoască Legea junglei. 
Bătrânul și înțeleptul urs cafeniu era încântat 
că avea un ucenic atât de isteț. Baloo, cărturar 
al legilor, îl învăță Legea pădurii și a apei; cum 

să vorbească politicos cu albinele sălbatice; cum 
să dea de știre șerpilor de apă înainte de a se 
arunca în iaz printre ei. 

Într-o după-amiază obișnuită, Mowgli 
simți niște mâini aspre și puternice, deși mici, 
pipăindu-i picioarele și brațele, apoi auzi fâșâitul 
ramurilor care-l loveau în față. Când deschise 

Vânătoarea lui Kaa
Clubul 

de lecturã
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ochii, văzu printre ramuri cum, jos, Baloo trezise 
toată jungla cu răcnetele lui profunde, iar Baghe-
era, pantera neagră, sălta mereu pe trunchiul 
unui copac, arătându-şi toți colții. 

Apoi începu goana printre ramurile copa-
cilor. Două din cele mai voinice maimuțe îl apu-
caseră pe Mowgli de subsuori şi-şi făceau vânt 
cu el din copac în copac. La început, lui Mowgli 
îi fu teamă că-i vor da drumul din înălțimi, pe 
urmă se înfurie, dar îşi dădu seama că niciun 
fel de împotrivire nu-i poate fi de folos şi atunci 
începu să se gândească ce avea de făcut. În primul 
rând, trebuia să dea de ştire lui Baloo şi Baghe-
erei. Ridică privirea şi zări departe, în văzduhul 
albastru, pe Chil, vulturul. 

– Ia-mi urmele! îi strigă Mowgli. Dă de ştire 
lui Baloo şi Bagheerei!

În timpul acesta, Baloo şi Bagheera turbau 
de furie. 

– De ce nu l-ai înştiințat pe puiul de om de 
primejdia care îl amenința?! răcni Bagheera la 
urechea bietului Baloo. 

– Haide, repede... repede... gemu Baloo. 
Poate... poate îi vom prinde încă.

– Cu viteza asta care n-ar obosi nicio vacă 
rănită! Dacă mai alergi o milă rostogolindu-te ca 
până acum, să ştii că plesneşti. Mai bine stai jos 
şi gândeşte-te ce-i de făcut. Fă un plan. 

– Arrula! Whoo! Sunt cel mai nenorocit 
dintre urşi. O, Mowgli, Mowgli, de ce nu te-am 
prevenit de primejdia din partea poporului 
maimuțelor!

– Cei din Bandar-Log se tem de Kaa, pitonul 
de stâncă. El se poate cățăra pe copaci, tot atât de 
bine ca maimuțele. Numai la şoapta numelui său, 
un fior rece străbate îndată cozile blestemate. Să 
mergem la Kaa.

– Ce poate să facă el pentru noi? El nu face 
parte din neamul nostru, căci nu are picioare.

– E foarte bătrân şi foarte viclean şi e mereu 
flâmând, spuse Baloo plin de nădejde. Promite-i 
multe capre.

– După ce a mâncat bine, doarme o lună 
întreagă. Poate că şi acum e în plin somn, şi chiar 
dacă ar fi treaz, te pomeneşti că preferă să-şi 
vâneze singur caprele.

Îl găsiră întins pe o vatră fierbinte de bolo-
vani, sub soarele de amiază, admirându-şi haina 
minunată şi nouă, căci de zece zile se retrăsese 
departe de restul lumii, ca să-şi lepede haina 
veche.

– O, Baloo, ce faci tu aici? Ai vreo ştire des-
pre vreun vânat apropiat? Poate o ciută sau chiar 
un cerb tânăr. Sunt mai gol ca o fântână părăsită.

– Şi noi am pornit la vânătoare, spuse Ba-
gheera cu nepăsare, căci ştia că nu trebuie să-l 
grăbeşti pe Kaa, care e mare şi greoi.

– Îngăduiți-mi să vin cu voi, spuse Kaa. 
Ultima dată când am ieşit la vânătoare, era cât 
p-aci să cad dintr-un copac;  zgomotul l-a trezit 
pe Bandar-Log, care a început să mă batjoco-
rească cu cele mai urâte porecle, ologule, râmă 
galbenă... Va trebui să le aducem aminte să se 
poarte cu respect...

Baloo ridică privirea şi-l zări pe Chil, vul-
turul.

– Ce s-a întâmplat? întrebă Baloo.
– L-am văzut pe Mowgli în mijlocul nea-

mului Bandar-Log. M-a rugat să vă dau de ştire. 
Bandar-Log l-au dus dincolo de fluviu, în cetatea 
maimuțelor din Peşterile înghețate. 

– Până acolo e drum de o jumătate de noap-
te, dacă mergem în fugă, spuse Bagheera, în timp 
ce Baloo se uita la ea foarte grav.

– Voi căuta să merg cât voi putea de repede, 
spuse el îngrijorat.

– Noi nu te putem aştepta, dar urmează-ne, 
Baloo. Kaa şi cu mine trebuie să o luăm la picior.

(după „Cartea junglei“, de Rudyard Kipling)
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Moş Ion Roată şi Vodă Cuza

 Înţelegerea textului  Comunicare 
după Ion Creangă

  Încercuiește răspunsurile corecte.
 ◘ La Divanul ad-hoc, Moș Ion Roată participa din rândul:
 a) boierilor          b) episcopilor  c) țăranilor fruntași            d) domnitorului
 ◘ „... Vorbiți mai moldovenește“ înseamnă:
 a) nu într-o limbă străină   c) pe înțelesul oamenilor simpli
 b) în graiul popular moldovenesc  d) nefolosind cuvinte necunoscute
 ◘ La câțiva ani după Unirea Principatelor, Cuza Vodă în drum spre București a poposit la:
 a) Focșani  b) Adjud  c) Vaslui  d) Galați
 ◘ Domnitorul a văzut în mulțime:
 a) o năframă albă   c) figura lui Moș Ion Roată
 b) un steag    d) o hârtie în vârful unui băț
 ◘ Bătrânul Moș Ion Roată îi arată domnitorului că boierul lui:
 a) i-a luat averea   c) l-a scuipat
 b) i-a dat câteva palme  d) l-a alungat

1

  Barează intrusul din seria de înțelesuri ale termenilor.
• „a păți“ – a îndura, a petrece, a pătimi, a trăi 
• țărani „fruntași“ – gospodari, conducători, cu o mică avere, judecători, exemple pentru ceilalți
• „spunea în față“ – direct, sincer, deschis, fără ocolișuri, cu blândețe
• „amar de vreme“ – multă vreme, vreme chinuită, ani îndelungați, de secole
• „a lua cinstea cuiva“ – a-i lua rangul, a jigni, a batjocori, a insulta, a umili
• „a-ți întâmpina nevoia“ – a despăgubi, a-ți potoli nevoia, a-ți acoperi pagubele,  
    a plăti un avans, a face față unor cheltuieli

2

 Răspunde la întrebări și motivează. 
 a) De ce Moș Ion Roată nu prea avea încredere în vorbele boierilor?
 b) De ce s-au simțit jigniți boierii la observația lui Moș Ion Roată?
 c) Ce i-a înscenat boierul lui Moș Ion Roată? De ce?
 d) Cum l-a umilit boierul pe bătrân? De ce?

3

 Alcătuiește planul dezvoltat de idei, pornind de la planul simplu.
 Plan de idei:  
 • Moș Ion Roată la Divanul ad-hoc
 • Disputa țăranului cu boierul
 • Gestul lui Cuza

4

• Întâlnirea peste ani a voievodului cu bătrânul
• Povestea lui Moș Ion Roată
• Răscumpărarea lui Cuza Vodă
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 Povestește întâmplarea de la Divanul ad-hoc.

 Barează cuvintele care nu arată însușirile domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

 Transcrie din text două expresii care exprimă respectul bătrânului față de domnitor.

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

5

6

7

înțelept

drept

(cinstit și cuviincios, pe promisiunile, curajos, sărută pe amândoi obrajii, pe înțelesul, 
Divanul, înțelepciune, griji, de a-l fi contrazis, fruntași, jignit, jignire, respectul)

generos

aspru

bun

indiferent

vesel

blând

  Atelier. Completează cu termeni potriviți din lista de mai jos portretul lui Moș 
Ion Roată.
8

Demnitatea lui Moș Ion Roată

Moș Ion Roată era unul dintre țăranii ____________ care a participat la ____________ 
ad-hoc din Moldova. Era un bătrân _______________________________ cum sunt toți 
țăranii români, știutor de carte și prețuit de tot satul. Cu înțelepciunea și experiența pe 
care i-o dădeau vârsta, pentru că văzuse și îndurase multe în viața sa, nu se bizuia prea mult 
___________________ boierilor. Sincer și ____________ , el a fost singurul țăran care 
și-a spus deschis părerea în fața boierilor. Rugându-i cuviincios pe boieri să vorbească mai 
____________ oamenilor simpli, ca să priceapă și ei despre ce se discută, bătrânul a stârnit 
mânia și umilințele unui boier. Jignit până în adâncul sufletului, moș Ion Roată i-a răspuns cu 
____________ că adunarea nu-și mai avea rostul dacă ei nu înțeleg nimic din discuții.

Cu demnitate, bătrânul i-a amintit boierului că prin munca neobosită și grea a țăranilor 
boierii pot să ducă o viață lipsită de ____________ .

Peste ani, moș Ion Roată i-a povestit lui Cuza Vodă câte a pătimit din cauza boierului, 
care nu l-a iertat pentru îndrăzneala ___________________ . I-a spus adânc ____________ 
că boierul i-a luat averea și a fost scuipat în obraz și dreptate nu i s-a făcut.

Primind „darul“ în bani din partea voievodului, bătrânul îi sărută mâna acestuia cu 
tot __________ după datina străbună și îi mulțumește. Cu amărăciune îi amintește însă de 
cealaltă ____________ mult mai usturătoare, pe care o primise de la boier. Atunci Cuza Vodă 
înțelegând ce-l durea cel mai tare pe bătrân îl ___________________________________ , 
ștergând rușinea pricinuită de boier.
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 Alcătuiește familia de cuvinte a termenului „bătrân“ (10 cuvinte).

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

6

 Barează cuvintele care nu conțin grupurile de sunete.

 Trece substantivele la forma cerută și încercuiește grupurile de sunete.

 Transformă după model, apoi subliniază grupurile de sunete.

 Notează între paranteze: A) înțelesurile înrudite ale unui cuvânt;

 Alege dintre: reprezentant al bisericii, material textil, chip, coajă, locul întâmplării, suprafață.

 a) Schimbă locul adjectivului și subliniază grupurile de sunete.
 i judecata dreaptă  _______________________________________
 i rochia nouă  __________________________________________
 i rândunica migratoare  ___________________________________
 b) Alcătuiește enunțuri cu grupurile de cuvinte obținute.

7

8

9

11

10

iarnă viezure cerealefarfurie
pian

piept
viaţă rouăfâneaţă răcoare

a) la plural
piatră 2 _________________________
coridor 2 ________________________
șiroi 2 __________________________
iapă 2 ___________________________
ou 2 ____________________________
teatru 2 _________________________
ied 2 ___________________________

„față“
(„partea superioară, 

de deasupra)

a) Schiorul a căzut cu fața în zăpadă. (_________________)
b) Mulțimea aștepta să vină înalta față bisericească. (_________________)
c) A fost la fața locului un echipaj de poliție. (_________________)
d) Elevul urma să calculeze fața fiecărui triunghi. (_________________)
e) Clientul dorea pâinea cu fața rumenită. (_________________)
f ) Pe fața de masă era un buchet de flori într-o vază. (_________________)

b) la singular
oi 2 ____________________________
dovlecei 2 ________________________
nuiele 2 _________________________
țevi 2 ___________________________
viorele 2 _________________________
piețe 2 __________________________
copăi 2 __________________________

 saltea  salteaua nuia  __________________________
 cafea  _________________________ maia  __________________________
 cucuvea  _______________________ nouă  __________________________



48 

 Indică sensurile diferite ale cuvântului „mine“. Ce sunt aceste cuvinte ca părți de vorbire? 
Cum notăm aceste cuvinte?

 Transformă cuvintele subliniate ca să se rostească într-o silabă și integrează-le în răspunsul 
la întrebare.

 – Nu ai bicicletă?
 ________________________________________________________________________
 – Nu avem cort disponibil?
 ________________________________________________________________________
 – Nu aveți toți rucsacuri?
 ________________________________________________________________________
 – Nicușor nu are coechipier?
 ________________________________________________________________________
 – Băieții nu au rachete de tenis?
 ________________________________________________________________________

 Alcătuiește câte un enunț cu cele trei sensuri diferite ale cuvântului „par“. Precizează oral 
fiecare sens.

 par1 (substantiv): _________________________________________________________
 par2 (adjectiv): ___________________________________________________________
 par3 (verb): ______________________________________________________________

 B) sensurile diferite ale cuvântului „cap“. Acestea reprezintă cuvinte diferite (notate 
prin indici: cap1, cap2, cap3), care au și forme diferite la plural.

12

14

13

cap1

(plural: capete)

cap2

(plural: capi)

 mine:

 mine:

cap3

(plural: capuri)

a) Mă doare capul. (__________________________________________)
b) Pe timbru apărea un cap de bour. (_____________________________)
c) Tatăl stătea în capul mesei (locul de onoare). (____________________)
d) Cu capul compasului a desenat un cerc. (________________________)

El era capul unei bande. (____________________)

Se părea că cerul a căzut pe mine. (propria persoană)   
parte de vorbire = __________________________

_______________________________________________________________  
parte de vorbire = __________________________

La Capul Midia am admirat un vapor. (____________________________ 
_______________)

(• locul de onoare; • partea superioară a corpului uman sau a animalelor; • căpetenie, șef; 
• vârf, extremitate; • promontoriu, parte de uscat care înaintează în mare)
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 Scrie formele negative cu cratimă atât în întrebare, cât și în răspuns.
 a) De ce Moș Ion Roată ____________ liniștit la discursul boierului?

 Bătrânul ____________ liniștit pentru că ____________ ce vorbea boierul.

 b) De ce Cuza Vodă nu a citit hârtia bătrânului?
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

15
nu a stat

nu a înțeles

  Descoperă şi vizitează!
Muzeul „Casa Cuza Vodă“

Cuza Vodă s-a născut la Galați. În locuința acestuia s-a 
amenajat un muzeu de istorie inaugurat la 24 ianuarie 1939, la 
a 80-a aniversare a Unirii Principatelor Române.

Restaurată, această clădire evocă 
epoca Unirii, peste 150 de ani de istorie. Mobilierul, piesele 
decorative, tablourile, pianul, biblioteca, hainele, vasele, armele, me-
daliile vorbesc despre personalitățile gazdelor şi ale colaboratorilor 
apropiați: Elena şi Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri, Mihail 
Kogălniceanu.

 Citeşte şi află mai mult!

• Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii 1859-1866, din 24 ianuarie 1859 
până pe 11 februarie 1866, când a fost obligat să părăsească tronul.

• Domnitorul a avut doi fii, Dimitrie şi Alexandru.

• Alexandru Ioan Cuza a murit în Germania, la 15 mai 1873; trupul său a 
fost adus apoi în țară, la Ruginoasa.

• Astăzi, rămăşițele pământeşti ale domnitorului se află la Biserica „Trei 
Ierarhi“ din Iaşi.

• Soția sa, Elena Cuza, a murit în 1909, la vârsta de 83 de ani, după ce a fost 
martoră la grandioasele serbări prilejuite de celebrarea Unirii din 1859.

Elena și Alexandru Ioan Cuza




