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Cândva, tare demult, trăia un domn bogat care avea o fată drăguță și bună
la suflet. După ce soția lui a murit, s-a însurat din nou. Dar soția cea nouă
era nemiloasă și răuvoitoare, având două fete la fel de rele ca și mama lor.
Femeia nu o suporta pe fiica ei vitregă și o trata ca pe o slugă: o punea să
facă cele mai grele și mai obositoare munci din gospodărie. Săraca fată
trebuia să lucreze toată ziua, să frece podeaua, să gătească și să coasă.
Când își termina lucrul, ea se ghemuia lângă cuptor, aproape în cenușă, de
aceea au numit-o Cenușăreasa. Dar, deși era îmbrăcată în zdrențe, ea era
de o sută de ori mai frumoasă decât surorile ei vitrege în rochiile lor
luxoase.
Într-o zi, prințul, moștenitorul tronului a organizat un bal, invitând
toți nobilii din împrejurimi...
(fragment din „Cenușăreasa”, de Frații Grimm)
1. Completează propozițiile cu cuvintele potrivite din paranteză:
A fost ........................ un domn .................... care aveo o fată bună
la suflet. După .......................... soției sale, și-a luat altă nevastă. Dar
aceasta era ........................ și ................................... . La fel de
............................... erau și cele ........................ fete ale ei. Mama vitregă
o trata pe Cenușăreasa ca pe o ....................................... .
(slugă, rele, două, nemiloasă, odată, răuvoitoare, moartea, bogat)
2. Pune „x” doar în dreptul enunțurilor adevărate:
Cenușăreasa era o fată rea și nemiloasă.
Noua soție o iubea mult pe fiica cea vitregă.
Femeia avea două fete.
Deoarece muncea toată ziua în cenușă, ea se numea Cenușăreasa.
În fiecare zi ea se juca cu păpușile împreună cu surorile ei vitrege.
Deși era îmbrăcată în zdrențe, Cenușăreasa era mult mai frumoasă
decât ele.

3. Scrie cuvinte cu înțeles
asemănător pentru:
demult- .............................................
bogat- ..............................................
prinț- ...............................................
nemiloase- .......................................

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus:
bogat- ...............................................
coasă- .............................................
toți- ..................................................
a munci- .........................

5. Transformați după model:
Exemplu: soră vitregă-surori vitrege
colegă veselă..............................................
părinte drag...............................................
creangă înflorită...........................................
dungă roșie................................................

6. Separă cuvintele din enunţul de
mai jos, apoi rescrie propoziția
corect:
Cenușăreasaafostprimitălapalatcao
prințesă.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

7. Colorează imaginea de mai jos. Alcătuiește câte o propoziție despre
prințesă, respectând semnele de punctuație de mai jos:

............................................................................................... ?

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

- ................................................................................................. ?

