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I
1. Ascultați povestea:
URSUL PĂCĂLIT DE VULPE
după Ion Creangă

Odată, o vulpe vicleană ieși la marginea drumului. Ea zări un car tras de boi și se lungi
în mijlocul drumului. Țăranul care conducea boii se apropie de ea, o aruncă în carul cu pește
și plecă mai departe.
Vulpea împinse tot peștele cu picioarele să sări din car. Apoi luă peștele și îl duse la
vizuina sa. Tocmai când începuse a mânca, a venit şi ursul la ea.
- Bună masă! prieteno. Ti!!! da' ce mai de pește ai! Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă!
- Dacă ți-i așa de poftă, du-te și-și înmoaie coada-n baltă, ca mine, și vei avea pește să
mănânci.
Ursul îşi băgă toată coada în apă. În acea noapte, balta a înghețat. În loc să scoată
pește, ursul a rămas fără coadă.
În zadar a încercat să se răzbune pe vulpe. Aceasta a știut să se ferească de el.
Şi uite așa a rămas ursul păcălit de vulpe!
2. Ordonaţi imaginile corespunzător desfăşurării evenimentelor. Scrieţi literele
potrivite în casete.
a.

1.

b.

2.

3.

4.

c.

d.

II
1. Ascultaţi poezia:
Balada unui greier mic
de George Topîrceanu
Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit așa, deodată,
Toamna cea întunecată.
.......................................
Doar pe coastă, la urcuș,
Din căsuța lui de humă,
A ieșit un greieruș,
Negru, mic, muiat în tuș
Și pe-aripi pudrat cu brumă:
– Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam și eu s-adun
O grăunță cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Și-apoi umple lumea toată
Că m-am dus și i-am cerut …
Dar de-acuș,
Zise el cu glas sfârșit,
Ridicând un picioruș,
Dar de-acuș s-a isprăvit …
– … Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic și necăjit!
2. Răspundeţi la întrebările de mai jos.
a) Despre ce anotimp este vorba în poezie?
b) Cu cine vorbește greierașul?
c) Cum arată greierașul?
d) Când credea greierașul că vine toamna?
e) De la cine nu vrea greierașul să împrumute mâncare?
f) Ce ați fi făcut în locul lui?
III
1. Ascultați textul:
Toamna la bunici
În casa bunicilor, toamna vine cu aromă de gutui. Lucian și Gina adoră zilele însorite
de octombrie. În fi ecare an participă la culesul dovlecilor și al gutuilor.
Intră grăbiți în bucătărie. Motanul Gheruță toarce lângă un ghem. Bunica tocmai taie
din plăcinta cu dovleac.
– Cum de ați ghicit? Chiar acum mă pregăteam să vă chem.

– Ai deschis fereastra și Gina a simțit imediat mirosul plăcintei.
– Ce faceți cu gutuile acestea?
– Câteva rămân aici, la fereastră, lângă ghiveci. Pe celelalte le duce Lucian în
sufragerie.
Bunicul sparge nuci. Are chipul luminat de fericire. Își ia nepoții pe genunchi.
– Vezi ce harnici sunt dragii noștri nepoți?
– Au cu cine semăna, răspunde zâmbind bunica.
2. Ordonați enunțurile potrivit cu desfășurarea acțiunii povestite în text. Scrieți literele
corespunzătoare în casetele de mai jos.
a.
b.
c.
d.
1.

În bucătăria bunicilor, gutuile vor răspândi un miros plăcut.
Bunica a pregătit plăcintă cu dovleac.
Lucian și Gina participă la culesul dovlecilor și al gutuilor.
Bunicii sunt mândri de nepoţii lor.

2.

3.

4.
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