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 Exerciţii de citire – integrală 

          Exemplu: Se dă textul: 
          “Un ţăran avea patru fii. Odată a vrut să îi încerce şi le-a dat băieţilor câte o piersică. 
          După un timp a întrebat ce a făcut fiecare cu ea. Primul spuse că a mâncat piersica, apoi a 
plantat sâmburele. Omul zâmbi, înţelegând că fiul lui va fi gospodar. Al doilea spuse că a aruncat 
sâmburele. Tatăl se întristă. Cel de-al treilea fecior vânduse piersica. Ţăranul îl sfătui să aibă 
grijă, că nu toate sunt de vânzare în viaţă. 
          La urmă, bătrânul îl întrebă pe mezin: 
          - A fost bună piersica? 
          - Nu ştiu. Prietenul meu este bolnav. Am ales să îi dau lui piersica. A fost tare bucuros. 
          Tatăl rosti lăcrimând: 
          - Vei fi om bun şi prieten adevărat!” 

(Cele patru piersici – poveste populară) 
          Cerinţă: 
1. Citeşte, în gând, textul integral, apoi cu voce tare. 
 

 Exerciţii de citire – selectivă 
          Exemplu: Se dă textul: 
          “Un ţăran avea patru fii. Odată a vrut să îi încerce şi le-a dat băieţilor câte o piersică. 
          După un timp a întrebat ce a făcut fiecare cu ea. Primul spuse că a mâncat piersica, apoi a 
plantat sâmburele. Omul zâmbi, înţelegând că fiul lui va fi gospodar. Al doilea spuse că a aruncat 
sâmburele. Tatăl se întristă. Cel de-al treilea fecior vânduse piersica. Ţăranul îl sfătui să aibă 
grijă, că nu toate sunt de vânzare în viaţă. 
          La urmă, bătrânul îl întrebă pe mezin: 
          - A fost bună piersica? 
          - Nu ştiu. Prietenul meu este bolnav. Am ales să îi dau lui piersica. A fost tare bucuros. 
          Tatăl rosti lăcrimând: 
          - Vei fi om bun şi prieten adevărat!” 

(Cele patru piersici – poveste populară) 
          Cerinţă: 
1. Citeşte enunţul în care primul fiu îi spune tatălui ce a făcut cu piersica. 
 

 Exerciţii de citire – pe roluri 
          Exemplu: Se dă textul: 
          “Un ţăran avea patru fii. Odată a vrut să îi încerce şi le-a dat băieţilor câte o piersică. 
          După un timp a întrebat ce a făcut fiecare cu ea. Primul spuse că a mâncat piersica, apoi a 
plantat sâmburele. Omul zâmbi, înţelegând că fiul lui va fi gospodar. Al doilea spuse că a aruncat 
sâmburele. Tatăl se întristă. Cel de-al treilea fecior vânduse piersica. Ţăranul îl sfătui să aibă 
grijă, că nu toate sunt de vânzare în viaţă. 
          La urmă, bătrânul îl întrebă pe mezin: 
          - A fost bună piersica? 
          - Nu ştiu. Prietenul meu este bolnav. Am ales să îi dau lui piersica. A fost tare bucuros. 
          Tatăl rosti lăcrimând: 
          - Vei fi om bun şi prieten adevărat!” 

(Cele patru piersici – poveste populară) 
 



          Cerinţă: 
1. Citeşte pe roluri dialogul dintre tată şi mezin. 

 Exerciţii lexicale cu sinonime 
          Exemplu: 
1. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător: 
          Un ţăran a vrut să îşi încerce fiii. A dat fiecăruia câte o piersică. După un timp a întrebat ce 
a făcut fiecare cu ea. 
        (Un ţăran a dorit să îşi încerce fiii. A dat fiecăruia câte o piersică. După o perioadă a 
întrebat ce a făcut fiecare cu ea.) 
 

    Exerciţii lexicale cu antonime 
          Exemplu: 
1. Completează proverbele folosind cuvinte cu înţeles opus celor subliniate: 

 Buturuga mică răstoarnă carul ……… 
 Omul fără prieteni e ca stânga fără ……… 

        (Buturuga mică răstoarnă carul mare. 
         Omul fără prieteni e ca stânga fără dreapta.) 
 

    Exerciţii lexicale de explicare a cuvintelor necunoscute 
          Exemplu: 
1. Cu ajutorul dicţionarului, explică acele cuvinte subliniate: 
          S-au întors păsările călătoare. Crângul e plin de larma lor veselă. Albinele deretică stupul. 
Mieii zburdă pe pajişte. 
         (crâng= pădurice de copaci tineri; 
          larmă= gălăgie; 
          a deretica= a curăţa.)  
 

    Exerciţii de transformare a textului din vorbire directă în vorbire indirectă 
          Exemplu: 
1. Transformă vorbirea directă din textul următor, în vorbire indirectă: 
          “Se răci toată şi se duse plângând în casă. 
          Bunica se sperie: 
          - Ce ai, tu, copilă? Ai căzut? 
          Ea clătină din cap, cu lacrimile pe obraji: 
          - Te-ai înţepat? De ce umbli desculţă prin grădină? 
          - Nu m-am înţepat! abia reuşi să spună supărată Anicuţa.” 

(Păpădia – de Ion Agârbiceanu) 
         (Se răci toată şi se duse plângând în casă. 
          Bunica, speriată, a întrebat-o pe copilă dacă a făcut ceva sau dacă a căzut. 
          Ea clătină din cap, cu lacrimile pe obraji. 
          Bunica a întrebat-o dacă s-a înţepat şi a sfătuit-o să nu mai meargă desculţă prin grădină. 
          Anicuţa abia reuşi să spună supărată că nu s-a înţepat.)   
  

 Exerciţii de semnalare a  elementelor  expresive  stilistic  –  recunoaşterea  anumitor  
fragmente – descrierea unui peisaj, selectarea cuvintelor care sugerează anumite 
imagini vizuale – forme, culori, şi imagini de mişcare 

          Exemplu: Se dă textul: 
          “Astă-primăvară, eram în luncă cu Gheorghiţă. Soarele dăruia raze calde pământului. 
Covorul verde, pufos acoperise lunca. Copacii se înveşmântaseră cu haine verzi. 
          Gheorghiţă îmi arătă: 
          - Aici e cuibul. 



          Priveam cu inima ticăind. Ce minune! Cuibul mic era zidit cu paie şi crenguţe. Era căptuşit 
cu puf fin, ca un culcuş de vată. Acolo erau patru ouă albastre, cât patru bomboane. Am vrut să 
le ating. Gheorghiţă m-a oprit: 
          - Lasă-le, te rog! Venim peste două, trei săptămâni să vedem puii. 
          Am plecat. Pasărea s-a aşezat în cuib ca să le clocească.  
          După o lună, m-am dus din nou cu Gheorghiţă în luncă. Am văzut patru pui mici şi golaşi. 
          Mai târziu, puii erau mărişori, iar noi eram prietenii lor. 

(Cuibul de păsărele – după Cezar Petrescu) 
          Cerinţe: 
1. Citeşte fragmentul în care sunt prezentate semnele primăverii.  
2. Selectaţi din primul fragment cuvintele care sugerează imagini vizuale.( haine verzi ,covorul 
verde, acoperise, se înveşmântaseră , soarele dăruia raze).  
3. Selectaţi din al doilea fragment cuvintele care sugerează imagini de mişcare. (îmi arătă, să le 
ating, venim). 
 

 Exerciţii  de  semnalare  a elementelor  expresive stilistic –  recunoaşterea  anumitor  
fragmente – descrierea unei persoane 
          Exemplu: Se dă textul: 
          “Un iepure şi o broască ţestoasă s-au gândit să se ia la întrecere ca să vadă care e mai iute. 
          Au hotărât ca distanţa să fie de un kilometru. 
          Iepurele alerga atât de repede încât, în scurt timp, a pierdut-o din vedere pe broasca 
ţestoasă. Atunci îşi spuse: 
          - Ce mă grăbesc atât? Ia să mă aşez un pic! Şi se aşeză să se odihnească şi aţipi. 
          Broasca ţestoasă mergea şi tot mergea, mutând când un picior, când celălalt. Când iepurele 
se trezi, ea trecuse deja de borna ce marca sfârşitul cursei. 

(Iepurele şi broasca ţestoasă – după Lev Tolstoi) 
          Cerinţă: 
1. Citeşte fragmentul în care este descris iepurele când aleargă. 
 
 

   Exerciţii creative de schimbare a finalului textului 
   Exemplu: Se dă textul: 

          “Un iepure şi o broască ţestoasă s-au gândit să se ia la întrecere ca să vadă care e mai iute. 
          Au hotărât ca distanţa să fie de un kilometru. 
          Iepurele alerga atât de repede încât, în scurt timp, a pierdut-o din vedere pe broasca 
ţestoasă. Atunci îşi spuse: 
          - Ce mă grăbesc atât? Ia să mă aşez un pic! Şi se aşeză să se odihnească şi aţipi. 
          Broasca ţestoasă mergea şi tot mergea, mutând când un picior, când celălalt. Când iepurele 
se trezi, ea trecuse deja de borna ce marca sfârşitul cursei. 

(Iepurele şi broasca ţestoasă – după Lev Tolstoi) 
          Cerinţă: 
1. Scrie din nou textul, gândindu-te la un alt sfârşit. 
      (  “Un iepure şi o broască ţestoasă s-au gândit să se ia la întrecere ca să vadă care e mai iute. 
          Au hotărât ca distanţa să fie de un kilometru. 
          Iepurele alerga atât de repede încât, în scurt timp, a pierdut-o din vedere pe broasca 
ţestoasă. Atunci îşi spuse: 
          - Ce mă grăbesc atât? Ia să mă aşez un pic! Şi se aşeză să se odihnească şi aţipi. 
          Broasca ţestoasă mergea şi tot mergea, mutând când un picior, când celălalt. Iepurele se 
trezi la timp. Broasca nu apucă să treacă de borna ce marca sfârşitul cursei, că iepurele o 
întrecu, ieşind învingător.) 
 


