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Despre păsări! 

 
Competenţe specifice: 
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de 
comunicare previzibile; 
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul 
lecturii; 
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte 
informative şi funcţionale. 
 

 
Mierla  Mirela învaţă să  nu se necăjească 

După Virginia Waters 

 

                       

           Doamna Mierlă ciripea necăjită de una singură, în 

timp ce stătea aşezată pe cuibul ei, încălzindu-şi ouăle. Era 

foarte mândră mai ales de două dintre ele, fiindcă erau 

lucioase, frumoase la privit şi minunate de şezut pe ele. Al 

treilea ou era chiar obişnuit – mic, uşor asimetric şi arătând 

de-a dreptul banal. Doamna Mierlă abia dacă băgă de seamă că era şi el pe acolo. 

Într-o bună zi, puii Doamnei Mierle ieşiră din ouă. Din ouăle mari ieşiră doi fii splendizi, pe 

care îi numi Tiberiu şi Claudiu, iar din oul mic ieşi o fiică ştearsă, pe care o numi Mirela. 

           -Doi din trei nu-i rău, ciripi Doamna Mierlă bucuroasă. 

           Apoi, ea îşi petrecu tot timpul şi energia învăţându-i pe copiii ei toate cele necesare pentru a 

supravieţui în lume. I-a învăţat cum se construieşte un cuib, cum se culeg seminţele de floarea 

soarelui, cum să îşi ia zborul, cum să aterizeze fără să îşi deranjeze penele, cum să sâcâie pisicile, 

regulile de bază ale curăţeniei pentru o mierlă şi multe altele. 
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         - Vai, dar ce repede învăţaţi voi doi, ciripi Doamna Mierlă mândră către fiii ei. Tu va trebui să 

munceşti mai mult, Mirela, dacă vrei să ţii pasul cu fraţii tăi.  

           Eu sunt întotdeauna la distanţă de o pană în spatele fraţilor mei suspină Mirela. Şi ei îmi fac 

viaţa şi mai grea prin faptul că se fac tovarăşi şi râd împreună de mine. Când mama mă dojeneşte, 

iar Tiberiu şi Claudiu îşi bat joc de mine, devin aşa de furioasă şi sunt aşa de tristă pentru că nu 

reuşesc să învăţ ca ei, încât lucrurile îmi ies şi mai rău! 

         - Tu eşti singura mierlă din câte cunosc, care cântă fals, se plânse Doamna Mierlă . Nu ştiu ce 

să mă fac cu tine 

           ”Chiar că o să devin o mierlă foarte proastă! Iar mama, Tiberiu şi Claudiu se poartă cu mine 

aşa de urât! Dar dacă le vorbesc despre asta, nu fac decât să râdă de mine şi să mă critice în 

continuare”, suspină Mirela. Iar supărarea mea mă împiedică tot mai mult să-mi îndeplinesc 

îndatoririle de mierlă. 

             Într-o seară, în loc să îşi facă temele (adică să caute prin împrejurimi mâncare pentru 

păsări), Mirela stătea într-un arţar amărâtă. 

          - Ce nefericire să fiu o mierlă neîndemânatică şi care cântă fals! Niciodată nu o să fiu mai 

bună de atât, iar familia mea nu o să mă iubească şi nu o să mă aprecieze niciodată. Ar fi poate mai 

bine să mă las mâncată de o pisică… ciripi Mirela cutremurată. 

          - Ce cântec ciudat cânţi! Pe ăsta nu l-am auzit până acum, ciripi o voce de pe o creangă din 

spatele său. Crezi că va deveni un şlagăr? 

         Mirela se uită în sus şi văzu o vrabie pătată cu ochi strălucitori. 

          - Cred că glumeşti!, răspunse Mirela. Nimic din ceea ce fac eu vreodată nu reuşeşte. Parcă nu 

aş fi bună de nimic. 

        - Păcat că vorbeşti aşa! spuse vrabia. ”Mie nu mi se pare că arăţi aşa rău, chiar şi pentru o 

mierlă.” 

        - Spui asta fiindcă nu mă cunoşti! suspină Mirela. Nimeni  nu mă place, nici măcar propria 

famile! 

        - Păi mie mi se pare că eşti prea severă cu tine însăţi. Asta nu te ajută cu nimic să devii o mierlă 

mai bună, spuse vrabia. Pun pariu că ai o mulţime de sentimente neplăcute, care fac ca îndeplinirea 

sarcinilor tale de mierlă să fie şi mai grea. 

        - Ai dreptate! ciripi Mirela. E greu să zbori în înaltul cerului când te simţi pe pământ. Însă ce aş 

putea să fac? 
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        - În primul rând este important să înţelegi de unde îţi vin acele sentimente dureroase. Doar după 

aceea putem încerca să le îndepărtăm. Urmează-mă…, spuse vrabia, înălţându-se spre cereul peste 

care cobora înserarea. Vreau să te prezint unor păsări care pot să te ajute să descoperi de unde vin 

acele sentimente. 

Mierla zbură după vrabie până la un vişin şi se aşeză pe o creangă lângă ea. 

        - Cine este el? întrebă mierla arătând cu aripa înspre o pasăre care stătea în vişinul învecinat. 

        - Acela este Baronul de Gaiţă Albastră. Ascultă ce are de spus despre asta, zise vrabia. 

        - Nu mai suport! se văita Baronul de Gaiţă Albastră. Păsările acelea nu ar trebui să mă trateze 

aşa! Ar trebui să mă respecte pentru faptul că sunt un domn atât de stilat. Ar trebui pedepsite pentru 

că se poartă urât cu mine. Cred că o să mă duc şi o să le mănânc un ou, şuieră Baronul, lingându-se 

pe cioc. O să-i învăţ eu minte să se mai pună cu mine, mormăi el în timp ce îşi luă zborul. 

          - Ce crezi că simţea baronul? întrebă vrabia. 

        Vorbea exact ca mine atunci când sunt furioasă, ciripi Mierla. Pun pariu că era furios. 

          - Acum ascultă-l pe tipul acela care este sub noi, pe pământ. El e Gelu, Porumbelul 

plângăcios, spuse Vrabia. 

Săracul de mine, suspină Gelu.Nu sunt în stare să fac nimic ca lumea. Pur şi simplu nu sunt 

bun de nimic şi niciodată nu o să fiu mai bun de atât. Sunt un porumbel prost şi nepriceput şi nu văd 

cale de ieşire din asta  

        - Arată exact ca mine atunci când mă simt deprimată, spuse Mirela. 

              Încearcă să te gândeşti doar la prezent şi nu te gândi că ceva rău ţi se va întâmpla în 

viitor, continuă vrabia. 

         - Ce bine! strigă Mirela, Cred că am învăţat ceva foarte important. Când am un 

sentiment care mă doare, pot să caut gândul dăunător care l-a provocat şi pot să îl schimb într-un 

gând care să îl ajute. De acum în colo nu trebuie să-mi las sentimentele să mă necăjească. Până la 

urmă, poate nici nu sunt atât de proastă precum credeam! 

Iar pe măsură ce înveţi să te necăjeşti pe tine însăţi mai puţin”, zise vrabia, ”îţi vei da seama 

că poţi să te gândeşti mai clar la cum ai putea să rezolvi alte probleme şi la cum să îţi îndeplineşti 

mai bine datoria de mierlă. 

…Voi reuşi să transform viaţa în ceva mai bun, indiferent ce se va întâmpla, decise Mirela, 

în timp ce zbura liniştită spre casă. 
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VOCABULAR: 
şlagăr = melodie de succes 
şuieră = a produce un zgomot ascuțit și puternic; a fluiera 

1. Încercuieşte răspunsul corect: 

   * Cum era Mirela în comparaţie cu fraţii ei? 

                a) era splendidă 

                b) era ştearsă 

                c) era urâtă 

     * Ce temă avea Mirela într-o seară? 

                 a) să culeagă seminţe 

                 b) să facă curăţenie 

                 c) să caute mâncare prin imprejurimi 

                 d) să cânte frumos 

    * Cine a auzit-o pe Mirela cântând? 

                 a) porumbelul plângăcios 

                 b) o vrabie 

                c) Baronul de Gaiţă Albastră 

2. Scrie trei lucruri învăţate de pui de la mama lor? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. Numerotează enunţurile de mai jos în ordinea în care s-a întâmplat evenimentele. Numărul 

1 este deja rezolvat. 

□ Baronul de Gaiţă Albastră este furios pe celelalte păsări. 

□ Vrabia o sfătuieşte pe Mirela să elimine sentimentele şi gândurile negative. 

1. Din ouăle Doamnei Mierle au ieşit trei pui frumoşi şi o fiică ştearsă. 

□ Mierla Mirela este supărată pentru că învaţă mai greu decât fraţii săi. 
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□ O vrabie o zăreşte pe mierla Mirela. 

□ Gelu, Porumbelul plângăcios, nu are încredere în forţele proprii. 

4. Completează tabelul după modelul dat: 

 

Replica Cui îi aparţine 
- Tu eşti singura mierlă din câte cunosc, care 
cântă fals. 

Doamna Mirela 

- Săracul de mine!  
- Arată exact ca mine atunci când mă simt 
deprimată. 

 

- Ce nefericire să fiu o neîndemânatică şi 
care cântă fals! 

 

- Vai, dar ce repede învăţaţi voi doi!  
 

5. La ce se referă mierla în afirmaţia de mai jos? Scrie răspunsul tău în două –trei rânduri. 

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

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

................................................................................................................................. 
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6. Trece substantivele de la singular la plural: 

mierlă – ..........................................                           vrabie - ................................................. 

fiică –     ..........................................                          cuib - ..................................................... 

copil –  ............................................                          porumbel - .............................................                

pisică – ...........................................                           sarcină - ................................................ 

 

7. Crezi că mama şi fraţii Mirelei procedau corect cu ea? Alege şi argumentează una din două 

situaţii. 

 

Concertul primăverii 
 

                                                                                          de George Coșbuc 
 

Chiar acum din crâng venii                                           Voci de gaițe cari fac 
Și c-o veste bună!                                                          Să scoboare ploaia, 

Iarăși e concert, copii;                                                   Și-ntr-o scoarță de copac 
Merg și eu, și tu să vii,                                                  O să bată tica-tac 

Mergem împreună.                                                Tactul gheunoaia. 
 

Vrei programă, lămurit?                                                Iar naționale-apoi, 
Stai puțin să caut.                                                           Cobze și-alte hanguri, 

Cucul, un solist vestit,                                                   Glas de fluier și cimpoi 
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De printr-alte țări venit                                                        Pitpalaci și cintezoi 
Va cânta din flaut.                                            Și-un taraf de granguri. 

 
Cântăreața dulce-n grai,                                                Se vor pune-apoi pe joc 

Cea numită „perla                                                           Până chiar și surzii, 
Cântăreților din mai”                                                    Când vor prinde dintr-un loc 
Dulce va dori din nai                                                    Să ne cânte hori cu foc 

Multe doine mierla.                                                        Din tilincă sturzi. 
 

Va-ntona apoi un psalt                                                  Vom cânta și noi ce-om ști, 
„Imnul veseliei”                                                             Cântece din carte. 

Conul dintr-un fag înalt.                                                Și, de va putea veni 
Vor cânta-n sopran și-n alt                                            Vântul, și el va doini, 

Graurii câmpiei,                                                             Că e dus departe. 
 

Turturele-n tenor,                                                          Cine-i contra, să-l vedem, 
Și-alte voci măiestre,                                                     Ca să-i știe soții! 

Toate după glasul lor.                                                    De-aveți chef, tovarăși, blem- 
Vor urma dup-acest cor                                                 Ura-n cer! Cu toți-avem, 

Fel de fel de-orchestre,                                                  Mergem dar cu toții!  
 
 
 

1.   Asociază cuvântul cu explicația potrivită. 
taraf                             vechi instrument muzical popular de suflat, asemănător cu fluierul   
psalt                             mică formație muzicală care cântă muzică populară 
tenor                            cântăreț 
tilincă                          cea mai înaltă voce bărbătească 
 
2. Alcătuiește enunțuri cu următoarele cuvinte: crâng, veselie, cimpoi, tilincă, taraf.  
 
 
3. Explică versurile: 
 

Versurile Explicația versurilor 
„Cucul, un solist vestit, 
De printr-alte țări venit.”   
 

 

„Vântul, și el va doini, 
Că e dus departe.”   
 

 

 
4. Compară: 
 
•primăvară veselă ca .............................................................................. 

•toporași albaștri ca ............................................................................... 
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•buburuză roșie ca ................................................................................. 

•concert vesel ca ................................................................................... 

 
6. Floarea de lotus. Alege un coleg şi rezolvă una din sarcini 

 
7. Jurnal cu dublă intrare.    
 

Desenează tabloul strofelor Povestește pe scurt ce s-a întâmplat în strofă 
Strofa a II-a  

 
Strofa a VI-a  

 
Strofa a IX-a  

 
                                  
 
8.Scrie o compunere după următoarele imagini. Dă un titlu potrivit. 
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.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Gingaşe păsări 
 

 
Mierla este o pasăre sedentară din România, care se 

întâlneşte în toate pădurile, atât la munte cât şi la 

ses. La fel ca şi vrabia, a devenit una dintre cele 

mai cunoscute şi populare păsări. Este răspândită în 

toată Europa, mai puţin Scandinavia, trăieşte şi în 

Africa, Asia, Insulele Canare. Cu mulţi ani în urmă, 
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era o pasăre sperioasă de pădure care trăia ascunsă Cu timpul ea a devenit mai încrezătoare şi 

comună în parcuri şi grădini la oraşe, în livezi, vii şi zone cultivate la sate. 

Femela are penajul maro închis cu nuanţe de gri şi cafeniu, picioarele de culoare maro, ciocul galben 

şi corpul lung de cca. 15-20 cm. Masculul este lung de 25 cm şi are penajul închis, negru, ciocul 

galben-portocaliu. Unii masculi au pene cu margini albe, în zona aripilor şi a cozii. 

Cucul - o pasăre specială 
Una din cauzele pentru care cele mai multe specii de 

cuc nu-şi fac cuib şi nu clocesc constă în intervalele mari 

la care femela îşi depune ouăle. În felul aceasta ultimul ou ar 

fi încă proaspăt, în timp ce din primul ar ieşi puiul. 

Cucul nu e de fel un tată nepăsător. Când femela işi 

depune oul în cuibul altei păsări, cucul supraveghează atent 

viitorul domiciuliu al puiului său. E adevărat, îl interesează mai mult faptul ca acolo să nu-şi depună 

ouă şi o altă femelă de cuc, întrucât, în acest caz, părinţii adoptivi, de obicei păsări mici, n-ar putea 

hrăni doi pui de cus şi unul dintre ei ar muri de foame. 

Spre deosebire de alte specii, aşa-numitul cuc pestriţ european, depune în acelaşi cuib mai 

multe ouă. Are grijă să aleagă cuiburi de păsări mari, capabile să hrănească lacomele progenituri de 

cuc. Nu oricărui cuc îi place să fie ... singur cuc. Astfel, o specie de cuc din America de Sud preferă 

societatea semenilor săi, sau chiar a oamenilor. Aceste păsări se aţin pe lângă aşezările omeneşti şi 

trăiesc în cea mai deplină armonie în grupuri numeroase. Mai mult, işi construiesc cuiburi comune, 

în care ouăle sunt depuse de femele din familii diferite şi clocite pe rând de către toţi membrii 

colectivităţii. 

 

Graurul  este o pasăre des întâlnită la noi şi foarte cunoscută. Cuibăreşte în toată Europa cu 

excepţia Peninsulei Iberice şi a sudului Italiei unde ajunge doar ca să ierneze. Graurii vin la noi de 

timpuriu,de la sfârşitul lunii februarie şi preferă pădurile sau 

pâlcurile de copaci din zonele joase, cu multă umezeală, 

eventual in apropierea bâlţilor, iazurilor şi a râurilor. Este bine 

adaptat şi la viaţa de oraş unde poate fi întâlnit în parcurile 

umbroase cu copaci bătrâni. Hrana o caută de obicei pe 

pământ, fiind alcatuită din viermi şi insecte . 
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Penajul este predominant negricios cu luciri verzi-violete. Vârful aripilor şi coada sunt de un 

brun închis şi este presărat pe tot corpul cu picăţele albe. Descrierea este oarecum relativă pentru că 

graurul işi schimbă des haina în funcţie de anotimp şi vârsta. Graurul are o lungime de aproximativ 

20 cm, deci este o pasăre relativ mică. Deschiderea aripilor este de 40 cm, iar greutatea de 75 - 90 g. 

 

Cinteza este o pasăre migratoare de talie mică (14 – 18 cm), din famila 

Fringillidae. Ea este răspândită în România din ținuturile cele mai joase, ca 

pădurile de sălcii din delta Dunării, până în regiunile de munte cu pășuni alpine. 

Arealul de răspândire a cintezei cuprinde regiunile din Europa, Africa de Nord 

și Asia de Sud Vest. 

Gușa, pieptul și părțile laterale ale corpului, târtița și restul capului sunt cenușii, și pe spate 

este cafeniu. Femela are penajul de culoare cafenie cu nuanțe cenușii. Cuibul este construit în mare 

parte de femelă din rădăcini de plante, scoarță de copac, mușchi și paie. Fiind căptușit cu pene, el 

este amplasat la bifurcația crengilor și este mascat cu licheni și mușchi. În România cinteza este 

numai parțial migratoare, masculii iernând în țară, pe când femela și tineretul migrează în Africa de 

Nord sau Asia de Sud Vest. 

Cintezele se hrănesc cu fructe de pădure, semințe, insecte și larvele acestora. 

Primăvara, în perioada de împerechere, masculul care este viu colorat atrage atenția femelei 

asupra sa prin ciripitul său gălăgios. 

Turturica sau turtureaua  este o pasăre migratoare,  răspândită în 

Europa, Africa de Nord și Asia de Vest, de culoare generală 

întunecată, cu dungi albe și negre pe lateralele gâtului, spinarea 

cenușie cu brun, pieptul roz-violaceu, abdomenul alburiu, coada 

neagră pe mijloc, terminată cu un chenar lat, alb. Este 

asemănătoare cu porumbelul, dar mai mică. Se hrănește cu grăunțe, cereale, diverse buruieni, înghit 

și pietricele pentru ușurarea digestiei. Cuibărește în păduri, plantații, arbuști. Toamna migrează în 

Africa centrală. Este mult apreciată de vânători. Cuibărește în România și Republica Moldova, dar 

pleacă în sezonul rece. E simbolul fidelității în amor. 

1. Alege o pasăre  şi completează spațiile astfel: 

1. cuvânt-cheie, care denumește …………. principal 
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2. două cuvinte care denumesc însușiri ale cuvântului-cheie 
3. trei cuvinte care denumesc acțiuni ale cuvintului-cheie 
4. o propoziție formată din patru cuvinte despre cuvintului-cheie 
5. un cuvânt care exprimă esența despre cuvintului-cheie.  
  
 
 
 
 

 

2. Citeşte cu atenţie informaţiile din text. Realizează corespondenţa între numele păsării şi 

caracterizarea ei. 

 

Femela are penajul maro închis cu nuanţe de gri şi 

cafeniu, picioarele de culoare maro, ciocul galben şi 

corpul lung de cca. 15-20 cm. Masculul este lung de 

25 cm şi are penajul închis, negru, ciocul galben-

portocaliu. 

        

Penajul este predominant negricios cu luciri verzi-

violete. Vârful aripilor şi coada sunt de un brun 

închis şi este presarat pe tot corpul cu picăţele albe. 

Descrierea este oarecum relativă pentru că graurul işi 

schimbă des haina în funcţie de anotimp şi vârsta. 

 

 

Este asemănătoare cu porumbelul, dar mai mică. Se 

hrănește cu grăunțe, cereale, diverse buruieni, înghit 

și pietricele pentru ușurarea digestiei. Cuibărește în 

păduri, plantații, arbuști. 

 

 

Gușa, pieptul și părțile laterale ale corpului, târtița și 

restul capului sunt cenușii, și pe spate este cafeniu. 

Femela are penajul de culoare cafenie cu nuanțe 

cenușii. 

 

Tuturele 

Cinteza 

Mierla 



Școala Gimnazială ,,M.C. Epureanu” 
P.I.P. Ferlovici Gabriela 

 

Astfel, o specie de cuc din America de Sud preferă societatea 

semenilor săi, sau chiar a oamenilor. Aceste păsări se aţin pe 

lângă aşezările omeneşti. 

 

3. Citește cu atenție textul! În timp ce citești, notează pe text simbolul potrivit fiecărui enunț, 
ținând cont de modul în care ai recepționat informațiile! Folosește următoarele simboluri : 
 
1. V  pentru cunoștințe confirmate de text  
2. -   pentru cunoștințe infirmate de text 
3. +  pentru cunoștințe noi, neântâlnite până acum 
4. ? pentru cunoștințe incerte, care merită să fie cercetate 
5.  

Competează apoi, cu sinceritate, tabelul următor! 
  

V - + ? 
    

     
Comunică datele din tabel colegilor tăi, centralizați observațiile într-un tabel asemănător la 

tablă! 
 

 
4.  “Fiecare pasăre îşi iubeşte cuibul”. Completează următoarele spaţii: 

Scrie cum se simte o pasăre                                           Scrie cum se simte o pasăre 

         liberă în natură                                                                 în captivitate 

 

Cucul 

Graurul 



Școala Gimnazială ,,M.C. Epureanu” 
P.I.P. Ferlovici Gabriela 

6. Împreună cu colegul tău de bancă, realizează un proiect despre  „ Cele mai frumoase 

păsări”. În realizarea proiectului vei ţine cont de următoarele aspecte: corectitudinea 

informaţiilor, claritatea imaginilor, elemente de real interes. 

 


