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ARGUMENT
A fost odata ca niciodată… este formula magică cu care deschidem sipetul Copilariei
şi-apoi cărarea prietenoasă pe care întâlnim zmei şi Feţi-Frumoşi şi Ilenele Cosânzene,
într-un basm cu formule magice şi întâmplări fantastice. Iar basmul este acel strop de
magie care ne readuce, indiferent de vârstă, întoarcerea la Copilarie. Şi când altfel poţi să
te regaseşti cu ulţa copilariei decât în Vacanţa de vară?
Vacanţa de vara în care am uitat în ghiozdane orarele şi toate ceasurile cu cadrane,
galagioase şi-am statornicit în jur Împaraţia carţilor, jocurilor şi jucariilor.
O astfel de împaraţie statornicisem şi noi, timp de peste şapte ani, la Şcoala de vara… Şi
pentru ca magia trebuie să- şi urmeze paşii indiferent de vremuri, am căutat un loc într-o
carte, în această carte, în care am adunat basme, poveşti în jocuri şi jucarii, ca sa ne
amintim mereu de Vacanţa de vara…
Autoarele
2

ORA DE LECTURĂ LA ŞCOALA DE VARĂ

2020

Cuprins:
1. Basmul: pag. 4
Frumoasa din pǎdurea adormitǎ, de Charles Perrault
Tugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşii, de Petre Ispirescu
2. Textul narativ: pag. 18
Puiul, de Barbu Stefanescu Delavrancea
În casa bunicilor, de Ionel Teodoreanu
3. Poezia: pag. 33
Zdreanţă, de Tudor Arghezi
4. Fabula: pag. 44
Greierele şi furnica, de La Fontaine
5. Textul informativ (nonliterar) pag. 48
Viorile lui Stradivarii
Urşii polari

3

ORA DE LECTURĂ LA ŞCOALA DE VARĂ

2020

A fost odată ca niciodată un rege și o regină, care le părea atât de răi că nu aveau copii, atât de rău că nu
poate fi exprimat. Au încercat de toate; jurăminte, pelerinaje, toate căile au fost încercate dar fără niciun rezultat.
În cele din urmă, însă, regina a avut noroc, și a venit pe lume de o fată. A avut loc un botez nemaipomenit;
și prințesa a avut ca nașe toate zânele pe care le-au putut găsi în întreaga împărăție (au găsit șapte), fiecare dintre
ele stându-i în putere să-i facă un dar, așa cum era obiceiul zânelor în acele zile, și prin aceasta însemna că prințesa
ar fi putut avea toate perfecțiunile imaginabile.
După ce ceremonia botezului s-a terminat, tot alaiul s-a întors în palatul Regelui, unde a fost pregătită o
mare sărbătoare pentru zâne. În fața fiecăreia dintre ele fusese pusă o față de masă magnifică cu o casetă de aur
masiv, în care erau o lingură, cuțit și furculiță, tot din aur pur, ornate cu diamante și rubine. Dar, în timp ce se
așezau la masă, au văzut că a intrat în hol o zână bătrână pe care nu o invitaseră, pentru că erau peste cincizeci de
4
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ani de când trăia într-un anumit turn și se credea că este moartă sau fermecată. Regele a ordonat o față de masă și
pentru ea, dar nu i-a putut oferi o casetă de aur ca și la celelalte, pentru că aveau făcute doar șapte pentru cele
șapte zâne. Zâna cea bătrână își dădu seama că era desconsiderată, și murmură o amenințare printre dinți. Unul
dintre tinerele zâne, care stătea lângă ea, o auzi cum mormăie; și judecând că ar putea să-i dea micii prințese vreun
dar nefericit, s-a dus imediat ce s-au sculat de la masă și s-a ascuns în spatele draperiilor, ca să vorbească ultima și
să repare cât mai mult posibil răul pe care bătrâna zână ar putea să-l facă.
Între timp zânele au început să-și rostească darurile pentru prințesă. Cea mai tânără i-a hărăzit, ca dar, ca să
fie cea mai frumoasă persoană din lume; următoarea, să aibă înțelepciunea unui înger; a treia, să aibă un har
minunat în toate lucrurile pe care le va face; a patra, să danseze perfect; a cincea, să cânte ca o lovitură
privighetoare; și a șasea, să danseze perfect pe orice tip de muzică.
Veni rândul zânei bătrâne care, cutremurând din cap mai mult de ciudă decât din cauza vârstei, a blestemato că un fus va străpunge mâna prințesei și aceasta va muri de la rana provocată. Această prevestire groaznică a
făcut ca întregul alai să se cutremure și toată lumea a început să plângă.
Atunci, tânăra zână a ieșit din spatele draperiilor și a spus aceste cuvinte cu voce tare:
- Fiți liniștiți, o, împărate și regină, fiica voastră nu va muri din cauza acestui dezastru: este adevărat, nu am
nicio putere să anulez ce a făcut bătrâna zână. Prințesa își va străpunge mâna cu un fus, dar nu va muri, va cădea
într-un somn profund, care va dura o sută de ani, pânǎ când va veni fiul unui împărat și o va trezi”.
1. Citiţi textul integral de aici:
https://www.setthings.com/ro/charles-perrault-frumoasa-din-padurea-adormita/
2. Vizualizaţi basmul în format video de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=vMHhJgDdEKg
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Sǎ exersǎm!
3. Folosind metoda “Explozia stelarǎ” , formulaţi câte 2 întrebǎri pentru fiecare, care sǎ reflecte conţinutul
basmului.
( exemplu orientativ: CE a fǎcut alaiul dupǎ ceremonia botezului? etc )

4. Ce daruri i-au hǎrǎzit zânele micii prinţese la botez?

DARURI
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5. Gǎsiţi în textul de mai sus:

10 verbe

10 substantive

1…….

6……..

2…….

7……..

3………

8……..

4………

9………

5………

10……….

1…….

6……..

2…….

7……..

3………

8……..

4………

9………

5………

10……….
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6. Uniţi substantivele cu adjectivele aşa cum se regǎsesc în textul de mai sus.
botez

magnificǎ

masǎ
bǎtrânǎ
prinţese
minunat

har

zânǎ

micii

nemaipomenit

7. Selectaţi din text personajele pozitive şi cele negative, exemplificând alegerea cu tras ǎ turile morale
caracteristice şi faptele lor.
8. Realizaţi un CVINTET, despre personajele basmului, cu urmatoarea alcatuire a versurilor:
1. Un substantiv
2. Doua adjective
3. Trei verbe ( care se terimina în ind/ înd)
4. O propoziţie din patru cuvinte
5. Un cuvânt concluzie.
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A fost odată un moş şi o babă. Ei erau săraci de n-aveau după ce bea
apa. Când mălai aveau, n-aveau sare; când aveau sare şi mălai, n-aveau
legumă. Trăiau şi ei de azi pe mâine. Ei aveau trei copii, trenţăroşi şi
nespălaţi, ca vai de ei. Cel mai mic se vedea a fi mai isteţ decât cei doi mai
mari, dară era olog de amândouă picioarele. El se numea Ţugulea.[…]
Ei se învecinau cu Zmeoaica pământului. Această zmeoaică era aşa de
rea, încât nimeni din vecinii ei n-avea pace de dânsa. Ea le călca moşiile şi le făcea fel de fel de neajunsuri.
La naşterea lui Ţugulea, când a venit ursitoarele, s-a întâmplat să fie p-acolo şi Zmeoaica pământului. Ea
auzise cum îl ursise şi, de pizmă, mai în urmă, îi luă vinele şi d-aia era el olog. Din acestă pricină, şi fiind şi săraci,
unchiaşul cu mătuşa şi copiii lor ajunseră de râsul tuturor megiaşilor din sat. De bietul Ţugulea însă râdeau şi
chiar fraţii lui.
După ce se mai măriră copiii, Ţugulea zise într-o zi mă-sii, faţă cu fraţii săi:
– Mamă, am auzit că dumneata ai un frate bogat, care locuieşte în alt sat. De ce nu te duci la dânsul să ceri o
mârţoagă de iapă, pe care să ieşim şi noi la vânat, că mi s-a urât clocind acasă pe vatră?
– Ia nu mai trăncăni şi tu de acolo, Ţugulea ologu, îi ziseră fraţii râzând, mai bine mama noastră să se ducă la
unchiul să ceară pentru noi doi cai, căci noi suntem vrednici a încăleca şi descăleca.
Ţugulea înghiţi ruşinea, plecă capul în jos şi tăcu.
Muma, tot mumă. Se duse la frate-său şi ceru doi cai pentru fraţii cei mari şi o iapă pentru Ţugulea.
9
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Frate-său îi dete bucuros, mai cu seamă de milă pentru Ţugulea, ca să poată umbla şi el.
Nu mai putură de bucurie fraţii când le aduse mă-sa caii.[…]
Trei zile şi trei nopţi zăboviră la vânătoare.
În a treia noapte, Ţugulea visă un vis ce-i plăcu. Se făcea că el era într-o grădină frumoasă, frumoasă ca un rai.
El şedea acolo, într-un colţ, trist şi mâhnit că nu putea umbla, să se bucure şi el de frumuseţile acelei grădini.
Păsările cântau de se spărgeau. Frunzele de pomi fâşâiau de adierea vântului şi florile răspândeau un miros de te
îmbăta. Se uita cu jind la toate astea, căci nu putea să se desfăteze şi el. Atunci ridicând ochii în sus, se rugă lui
Dumnezeu să-i ia viaţa mai bine, decât să trăiască în aşa ticăloşie.
Pe când se făcea că se roagă, deodată i se arătă dinainte o zână aşa de frumoasă şi de blândă, cum nu mai
văzuse el în viaţa lui aşa fiinţă.

1.Citiţi textul integral de aici:
https://www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu/tugulea-fiul-unchiasului-si-al-matusei.html
2 .Vizualizaţi basmul în format video de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=lgfI5A97aLc
Să exersăm!

3. Uniţi sinonimele:
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deştept

şchiop

mǎlai

isteţ

olog

ciudă

pizmǎ

Fainǎ( de porumb)

4. Descoperiţi sinonimele:
https://wordwall.net/ro/resource/2960598
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5. Uniţi ceea ce se potriveşte conform textului:
Erau săraci

ajunsese de rȃsul tuturor megieşilor

de n-aveau după ce bea apă
Zmeoaica

Ţugulea

fȃşȃiau de adierea vȃntului

Familia

le călca moşiile

Frunzele

era olog

https://wordwall.net/resource/2988904
https://wordwall.net/resource/2989341
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6. Desenaţi simboluri pentru substantive.

14

ORA DE LECTURĂ LA ŞCOALA DE VARĂ

7.Refaceţi expresiile din text:

2020

8. Descoperiţi cuvintele:
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9. Gǎsiţi în text cât mai multe ȋnsuşiri (morale şi fizice) pentru Ţugulea.

Tugulea

10. Explicaţi expresiile.
“ şi-a trait traiul, şi-a
mȃncat mălaiul”

“ mălai-mare”

“ vrabia, mălai
visează”

“ mălai-tătărăsc”
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Într-o primăvarǎ, o prepeliţǎ aproape moartă de oboseală — că
venea de departe, tocmai din Africa — s-a lăsat din zbor într-un lan
verde de grâu, la marginea unui lăstar. Dupǎ ce s-a odihnit vreo câteva
zile, a început sǎ adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a
fǎcut un cuib pe un moşuroi de pamânt, mai sus, ca să nu i-l înece
ploile; pe urmǎ, şapte zile de-a rândul a ouat cȃte un ou, în total şapte
ouă mici ca nişte cofeturi şi a ȋnceput să le clocească. Ai văzut cum stă
găina pe ouă? Aşa stă şi ea, doar că ea ȋn loc să stea ȋn coteţ, stă afara ȋn
grȃu; şi plouă, plouă de varsă şi ea nu se mişca, ca nu cumva să pătrunză o picătură de ploaie la ouă. După trei
săptamȃni i-au ieşit nişte pui drăguţi, nu goi ca puii de vrabie, ȋmbrăcaţi cu puf galben ca puii de găină, dar mici,
parcă erau şapte gogoşi de mătase, şi au ȋnceput să umble prin grȃu după mȃncare. Prepeliţa prindea cȃte o
furnică, ori cȃte o lăcustă, le-o firimiţea ȋn bucăţele mici, şi ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mȃncau numaidecȃt.
Şi erau frumoşi, cuminţi şi ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi cȃnd ȋi striga: “Pitpalac!” repede
veneau lȃnga ea. Odată, prin iunie, cȃnd au venit ţăranii să secere grȃul, ăl mai mare dintre pui n-a alergat repede
la chemarea mă-sii, şi cum nu ştia să zboare, haţ! l-a prins un flăcău sub căciulă. Ce frică a păţit cȃnd s-a simţit
strȃns ȋn palma flăcăului, numa, el a ştiut; ȋi bătea inima ca ceasornicul meu din buzunar; dar a avut noroc de un
ţăran bătrȃn, care s-a rugat pentru el:
18
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— Lasă-l jos, mă Marine, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de- abia e cȃt luleaua?!
Cȃnd s-a văzut scăpat, fuga speriat la prepeliţă să-i spuie ce-a pătit. Ea l-a luat, l-a mȃngȃiat şi i-a spus:
— Vezi ce va să zică să nu mă asculţi? Cȃnd te-i face mare, o să faci cum ai vrea tu, dar acum, ca eşti mic, să
nu ieşi niciodată din vorba mea, că poţi să păţeşti şi mai rău. Şi aşa trăiau acolo liniştiţi şi fericiţi. Din seceratul
grȃului şi din ridicarea snopilor se scuturaseră pe mirişte o groază de boabe cu care se hrăneau şi, măcar că nu era
vreo apă prin apropiere, nu sufereau de sete, că beau dimineaţa picături de rouă de pe firele de iarbă.
Ziua, cȃnd era căldura mare, stau la umbră ȋn lăstar; după-amiaza, cȃnd se potolea vipia, ieşeau cu ţii pe
mirişte; iar ȋn nopţile răcoroase se adunau grămadă, ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeliţei.
Încet-ȋncet puful de pe ei s-a schimbat ȋn fulgi şi ȋn pene, şi cu ajutorul mamei lor au ȋnceput să zboare.
Lecţiile de zbor se făceau dimineaţa spre răsăritul soarelui, cȃnd se ȋngȃna ziua cu noaptea, şi seara ȋn amurg, căci
ziua era primejdios din pricina hoţilor, care dădeau tȃrcoale pe deasupra miriştii.
Mama lor ȋi aşeza la rȃnd şi ȋi ȋntreba: “Gata?” “Da”, răspundeau ei. “Una, două, trei!” Şi cȃnd zicea “trei”,
frrr! zburau cu toţii de la marginea lăstarului tocmai colo lȃngă cantonul de pe şosea şi tot aşa ȋndărăt. Şi mama lor
le spunea că-i ȋnvaţă să zboare pentru o călătorie lungă, pe care trebuiau s-o facă ȋn curȃnd, cȃnd o trece vara. “Şi o
să zburăm pe sus de tot, zile şi nopţi, şi o să vedem dedesubtul nostru oraşe mari şi rȃuri, şi marea.”
Într-o după-amiază pe la sfȃrşitul lui august, pe cȃnd puii se jucau frumos ȋn mirişte ȋmprejurul prepeliţei,
aud o căruţă venind şi oprindu- se ȋn drumeagul de pe marginea lăstarului. Au ridicat toţi ȋn sus capetele cu
19
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ochişorii ca nişte mărgele negre şi ascultau. “Nero! ȋnapoi!” s-a auzit un glas strigȃnd. Puii n-au priceput; dar
mama lor, care ȋnţelesese că e un vȃnător, a rămas ȋncremenită. Scăparea lor era lăstarul, dar tocmai dintr-acolo
venea vȃnătorul. După o clipă de socoteală, le-a poruncit să se pitulească jos, lipiţi cu pămȃntul, şi cu nici un preţ
să nu se mişte.
1. Citiţi textul integral de aici:
https://povesti-ro.weebly.com/puiul-poveste-ion-alexandru-bratescu-voinesti.html
2. Audiţie plăcută, folosind linkul aici:
https://www.youtube.com/watch?v=K8q_W47upy0
3. Vizualizaţi basmul în format video de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=z7X0daploHc
Să exersăm!
1. Extrageţi din text citate prin care să arătaţi:

Atenţia prepeliţei
de a-şi construi
cuibul

Sfaturile
înţelepte ale
mamei.
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2. Completează enunţurile:

Prepeliţa şi-a construit un cuib din
…

Prepeliţa a ouat în total…

............... ouă pe care a

Mama le aducea de mâncare câte
.................... ori.........................,
iar ei erau
........................ şi foarte .......

Mama îi învăţa pe puişori să zboare
pentru…

Mama îi învăţa pe puişori să zboare
pentru…

21
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Sǎ exersǎm!
3. https://wordwall.net/play/2994/318/681
4. https://wordwall.net/play/2994/318/541
5. Evidenţiaţi în ciorchinele de mai jos calitaţile prepeliţei motivând alegerea:

PREPELIŢA
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4. Coloraţi doar cuvintele care denumesc verbe, folosind culorile calde.

5. Realizaţi un text creativ cu titlul “ Pasarea măiastră”. Trebuie sa respecţi parţile compunerii.

23

ORA DE LECTURĂ LA ŞCOALA DE VARĂ

Poate că pe o fereastră aburită, un deget mic a desemnat o căsuţă cu o uşă, două

2020

ferestre şi hogeacul din

care iesă codiţa unui cârlionţ de fum. Satul fulgilor e numai în ochii copiilor.
Geamul e o filă veche din cartea îngerilor. Aşa începe iarna: într-o dimineaţă albă, cu copaci moşnegi şi alţii
copii. Bunicul a fost, bunica este.
E teribilă casa bunicilor!

24
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Uf! de câte ori trebuie să se ducă la bunici cu părinţii, copiii se uită chiorâş unul la altui, strâmbă din buze,
dau din cap, şi sunt ca zmeele descălecate de pe vânturi şi arestate în dulap, cu cozile înfăşurate, sfoara depănată
şi zbârnâietoarea mută.
Mâinile trebuie să fie curate şi dulci la pipăit, unghiile tăiate, părul pieptănat — dar nu cu mâinile —,
hainele periate, ghetele lustruite.
— Să nu vorbiţi tare şi neîntrebaţi, să nu râdeţi prosteşte, să nu puneţi mâna pe lucruri, să nu v-atingeţi de
pisici, să nu faceţi obrăznicii...
— Atunci ce să facem?
— Să fiţi cuminţi.
Să nu, să nu, să nu. Asta-i casa bunicilor: zidurile între care nepoţii n-au voie să fie copii. E mai rău decât la
biserică. Acolo măcar e lume multă, mare şi cam surdă, iar copiii —printre babe şi moşnegi — sunt ca în pădurea
veche: îşi fac semne şi râd pe furiş şi înfundate. Dar bunicii sunt doi, fiecare în câte un fotoliu; părinţii, doi, fiecare
pe un scaun; iar copiii, prizonieri între ochelarii bunicilor şi ochii părinţilor. Bunicul a fost procurer general, adică
generalul procurorilor. Tata spune:
— Nimeni nu crâcnea în faţa tatei.
— Stăteau toţi smirnă?
— Toţi.
— Chiar şi mata?
— Chiar şi eu.
Teribil!
— Şi bunica? urmează logic glasul inocent.
Tata vrea să se încrunte, dar zâmbeşte cu ochii mici.
25
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— Mama? se întreabă el. Straşnică femeie! Râde şi nu mai spune nimic.Aşa e tata: când nu vrea să spună
ceva, îi vine să râdă. Cu mama râde des. Mama se supără, şi tata parcă e copilul mamei, ca şi ceilalţi. Bunicul a fost
şi primar şi decanul avocaţilor, bunicul a fost decorat: decoraţiile le ţine bunica în şifonieră, şi portretul bunicului,
din salon, pe tot pieptul fracului.
— Tată, bunicul e ca o poveste.
— De ce?
— Fiindcă începe cu „a fost”.
1.Citiţi textul integral de aici:
https://kupdf.net/download/ionel-teodoreanu-in-casa-bunicilor_59f45acee2b6f5df31c9f826_pdf
2. Teatrul radiofonic aici:
https://www.mixcloud.com/teatru-radiofonic/ionel-teodoreanu-in-casa-bunicilor-1994/
https://www.youtube.com/watch?v=G8gtvv-Gd9Y
Să exersăm!
1.

Folosind metoda “Explozia stelarǎ” , formulaţi câte 2 întrebǎri pentru fiecare, care sǎ reflecte conţinutul
textului.
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2. Realizaţi “ Harta textului” .
PERSONAJE
TITLUL TEXTULUI

________________
______

---------------------------------------------

LOCUL UNDE ARE
LOC ACTIUNEA

AUTORUL
Reguli de “ buna
purtare”.

________________
___

Descriţi satul bunicilor
văzut de copii.
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3. Scrieţi un JURNAL al unei zile de vacanţă.
Termenul jurnal provine din
limba franceză veche, journal, care, la rîndul său, descinde
din latinescul târziu diurnalis. Un jurnal este, de obicei, un caiet în careautorul noteaza întâmplarile din fiecare zi,
de cele mai multe ori, în ordine cronologică. Poate fi folosit pentru a planifica niște activități viitoare sau doar
pentru a înregistra ceea ce s-a întîmplat în cursul unei zile. Asemenea caiete pot conține informații din domenii
foarte diferite ale civilizației umane, cum ar fi înregistrarea etapelor unei operațiuni militare, a unei expediții, a
unei călătorii pe mare (jurnal de bord), personale.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
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7. Realizaţi un text creativ ȋn care să povestiţi o ȋntȃmplare trăită la ţară, la bunici.
Povestiti prin “ desen” / benzi desenate .
Daca vrei sa ştii mai multe, poţi vedea Istoria benzilor desenate romȃneşti accesând linkul:
https://www.youtube.com/watch?v=Tku2NZOxYF4
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Cum se realizeaza o banda desenata gasiţi aici:
https://www.motanov.ro/tag/cum-se-face-o-banda-desenata/
8. Pornind de la expresia “— Tată, bunicul e ca o poveste” realizati portretul bunicului.
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9. https://wordwall.net/resource/3095726/casa-bunicilor-de-i-teodoreanu
10.https://wordwall.net/resource/3095726
11.Uniţi ce se potriveşte, amintindu-va de text.
10.
Completaţi rebusul.
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12.Realizaţi JURNAL DE LECTURA pentru textul “În casa bunicilor”.

JURNAL DE LECTURA

Titlul cărţii
Autorul
Tema lecturii

Ce mi-a plăcut?

Cum voi folosi ce am ȋnvăţat?
Ce am ȋnvăţat?
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L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă,
Cel cu ochii de faianţă?
E un câine zdrenţuros
De flocos, dar e frumos.
Parcă-i strâns din petice,
Ca să-l tot împiedice,
Ferfeniţele-i atârnă
Şi pe ochi, pe nara cârnă,
Şi se-ncurcă şi descurcă,
Parcă-i scos din calţi pe furcă.
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Are însă o ureche
De pungaş fără pareche.
1. Citiţi textul integral de aici:
https://www.shtiu.ro/zdreanta-celebrul-catel-din-poezia-lui-arghezi-a-existat-in-realitate-7619.html
2. Vizualizați - Zdreanţă de Tudor Arghezi - poveste animată şi muzicală, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=eMoMlQM635E

Să exersăm!
1. Selectați, din poezie, cinci adjective cu ajutorul cărora să-l puteți descrie pe Zdreanță.
a. ------------------------------b.-------------------------------c.-------------------------------d.-------------------------------e.--------------------------------
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2. Vizualizați imaginea online aici: https://wordart.com/edit/iwc8duqgo0qs.
3. Realizați în Wordart un alt produs care să conțină 10 substantive din textul ”Zdreanță”

4. Găsiți 10 verbe din poezie.
Ex.: văzut

5. Gasiţi jocul aici:
https://wordwall.net/resource/1587122/verbe-din-textul-zdrean%c8%9b%c4%83
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6. Folosind metoda “Explozia stelarǎ” , formulaţi câte o întrebare pentru fiecare, care sǎ reflecte conţinutul
poeziei.
Ex. : Ce a mâncat Zdreanță?
Cine...
Unde...
Când...
De ce...
Cum ...
6. Citiți textul ” Zdreanță” de Tudor Arghezi , completați rebusul și veți obține de la A –B :
1. E un câine.......
2. Pe loc la și ......
3. ........... îi atârnă
4. I-a dat un ou.......
5. Te ...... mama minte.
6. .......... cârnă
7. Si pe brânci.........., grăpiș.
8. Când se uită la .......... .
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7. Completați Rebusul online aici:
A

https://www.didactic.ro/r/ahwdkl
1
2
3
4
5
6
7
8

8.Realizaţi portretul lui Zdreanţă, după conturul de
mai sus, folosind o tehnică învaţată la AVAP ( mototolirea hârtiei, mozaicul, fire textile etc).
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- Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ ?

- De ce nu m-aș legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea crește
Și frunzișul mi-l rărește.
Bate vântul frunza-n dungă Cântăreții mi-i alungă;
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Bate vântul dintr-o parte Iarna-i ici, vara-i departe.
Și de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
1. Citiţi textul integral de aici:
https://lyricstranslate.com/en/mihai-eminescu-ce-te-legeni-lyrics.html
2. Vizualizați și audiați ”Ce te legeni?...”, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=gvxeujKXTyM

Să exersăm!
1. Găsiţi elementele vizuale din text şi realizaţi un tablou în acuarelă, găsiţi un titlu personalizat.
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2. Ajutaţi de imaginea de mai jos, descrieţi povestea copacilor în fiecare anotimp.
3. Alegeți din ”Norul sentimentelor ” pe acelea pe care le descoperiți în această creaţie lirică ce ilustrează
imaginea şi sentimentele codrului, personificat, aflat la sfârşitul anotimpului toamna.
Ex.: TRISTEȚE

DEZNĂDEJDE RECUNOŞTINŢĂ
ADMIRAȚIE
MELANCOLIE
NOSTALGIE
PUSTIIRE
ÎNGRIJORARE
RESEMNARE
MULŢUMIRE
NEDUMERIRE
TRISTEȚE
REGRET
DISPERARE
DRAGOSTE

4. Selectați din textul poeziei cinci propoziții simple, apoi dezvoltați-le.
5. Vizualizați imaginea ” Copacului cu propoziții”, aici:
https://wordart.com/edit/in2dt5ofljjc
6. Realizați în Wordart un copac cu propozițiile dezvoltate obținute.

ENTUZIASM
MELANCOLIE
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Ex. : Noaptea crește în anotimpul de toamnă târzie.

7. Jucați aici, ”Ce te legeni”, propoziții:
https://wordwall.net/resource/3105644/copy-ce-te-legeni-propozi%c8%9bii
https://create.kahoot.it/details/ce-te-legeni/b720f932-a92d-4f2a-afc5-b016c64ffa10
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8. Rezolvați Rebusul și veți obține de la A-B, numele autorului poeziei ”Ce te legeni...”:
1. Ce își pierde toamna codrul.
2. Peste vârful lor trec rândunele.

A

3. Păsările zboară în...

1

4. Crește toamna.
2

5. Poetul îl întreabă pe codru ” Ce te...”
6. Păsările realizează această mișcare cu aripile.

3

7. Trec foarte repede.

4

8. Bate dintr-o parte.

5

Rezolvați Rebusul online, aici:

6

https://www.didactic.ro/r/dzqbox
7
8
B
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6. Scrie câte doua cuvinte care să rimeze (altele decat cele din text) cu :
Rămurele

Ex.: păturele

zorele

Dungă

Clipele

Singurel

7. Realizaţi un desen cu folosind pata de culoare, cu titlul “Toamna în pădure”. Utilizaţi culorile specifice
toamnei.
8. Găsiţi argumente pentru a motiva de ce trebuie să plantăm câte un copac.
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cu chitara

Toată vara.
Însă iată că-ntr-o zi
Când viforniţa porni,
Greierele se trezi
Fără muscă, fără râmă,
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Fără umbră de fărâmă.
Ce să facă? Hai să ceară
La Furnică, pân’ la vară,
Niscai boabe de secară.
– „Pe cuvânt de lighioană,
Voi plăti cinstit cucoană,
Cu dobânzi, cu tot ce vrei!”
Dar Furnica, harnică,
Are un ponos al ei:
Nu-i din fire darnică
Şi-i răspunde cam răstit:
– Astă-vară ce-ai păţit?
– Dacă nu e cu bănat.
Zi şi noapte am cântat
Pentru mine, pentru toţi…
– „Joacă astăzi dacă poţi!”
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1. Audiaţi cântecul Greierele şi furnica accesând linkul şi cântaţi împreunǎ:
https://www.youtube.com/watch?v=3prQPJd5lLE

2. Vizualizaţi fabula accesând linkul de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=2SyaC54L7Kk
3. Aflaţi mai multe date ştiinţifice despre greiere accesând linkul:
https://www.greelane.com/ro/%C8%99tiin%C8%9B%C4%83-tehnologie-math/animale--natura/fascinatingfacts-about-crickets-4087788/
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Să exerăsm!
1. Alcǎtuiţi Harta textului în care sǎ evidenţiaţi activitatea greierului şi activitatea furnicii.
2. Pornind de la imaginile de mai jos, descrieţi stadiul de dezvoltare al furnicilor.

3. Realizaţi o furnicǎ din hârtie coloratǎ, orientându-vǎ dupǎ modelul de mai jos. Descrieţi din ce este
alcǎtuit corpul furnicii.
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Antonio Stradivari a fost un lutier (fabricant de viori şi alte instrumente cu coarde) care a dus mestşugul său
la cel mai înalt grad de perfecţiune, fiind foarte cunoscut în zilele noastre pentru instrumentele sale devenite
acum celebre.Numele său era Antonio Stradivari, iar Stradivarius este varianta latinească cu care îşi inscripţiona
instrumentele: Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno —(Antonio Stradivari, Cremona, fabricat în
anul…).
Data naşterii sale nu este cunoscută, însă se presupune ca s-a născut în jurul anului 1644, iar întreaga s-a
activitate s-a desfăşurat în oraşul Cremona, undeva în nordul Italiei.
Se presupune că Stradivari a fost discipolul lui Nicolo Amati, care apaţinea şi el unei familii producătoare de
astfel de instrumente, lucrând o perioada în atelierul acestuia, învaţând totul despre fabricarea unei viori.
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În 1680 îşi deschide un magazin în Piazza San Domenico, moment în care a început să îşi arate originalitatea,
îmbunătăţind modelele lui Amati, iar spre deosebire de ceilalţi meşteri în instrumente muzicale, Stradivari dedică
un an realizarii unei singure piese. Prietenii îl considerau nebun, însă el dorea atingerea perfecţiunii. Dorinţa şi
ambiţia au reuşit să il transforme în cel mai renumit creator de viori. Creaţiile lui erau opere de artă, nu simple
instrumente muzicale.
Faima sa se extinde rapid, începe să fie cunoscut de muzicieni care îşi doreau instrumente realizate de el şi
invidiat de ceilalţi meşteri care nu reuşeau să se ridice la acelaşi nivel. Antonio Stradivarius începe să inoveze,
modificând elementele clasice ale unei viori. A modificat arcuşul, lacul era mai intens colorat, grosimea lemnului
folosit era calculată perfect, în timp ce gâtul este modificat faţă de modelul folosit anterior, iar culorile
instrumentelor sunt şi ele diferite decât pană atunci.
Viorile pe care le realizează între 1698 si 1725 sunt cele mai bune piese, realizate în urma unor calcule şi
exprimente foarte riguroase, procedeul fiind foarte bine stabilit de maestru şi urmat de fiecare data, încă de la
selectarea lemnului din care va fi facută vioara, pâna la unghiurile sub care trebuie montate piesele.Deşi nu se
cunoaşte cu exactitate cum îşi fabrica instrumentele, se ştie cu siguranţă că folosea calcule de geometrie avansată
şi matematică în mesteşugul său.
Aceste instrumente nu sunt toate la fel, ele diferă în calitate şi sunet. Unele sunt considerate a fi mai bune. Nu se
ştie de ce sunetul unui Stradivarius este atât de minunat, dar sunt câteva teorii referitor la ceea ce face bună o
vioară, calitatea lemnului fiind un factor definitoriu, la fel şi grosimea plăcilor de lemn şi lacul.
După 1730 unele instrumente au fost semnate “sub disciplina Stradivarii”, fiind probabil confecţionate de fiii
acestuia Omobono şi Francesco, sub stricta sa supraveghere, însă aceştia nu au reuşit niciodată să atingă talentul
tatalui lor.
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Stradivari a confecţionat peste 1100 de instrumente, din care in jur de 650 există şi acum şi în afara de viori, a mai
produs harpe, chitare, violoncele.
Antonio Stradivari a decedat în 1737, la Cremona şi este înmormantat în Basilica San Domenico.
Instrumentele sale sunt considerate cele mai bune instrumente cu corzi vreodata create, extrem de pretuite, la care
profesioniştii cantă şi în zilele noastre.Aceste viori sunt preferate de mulţi muzicieni, deoarece sunetul lor îşi
pastreaza fineţea şi rezonanţă indiferent că vorbim despre sunete joase sau sunete foarte ridicate, acelaşi
instrument poate produce un sunet adanc, întunecat şi fin, sau un sunet ameţitor, deschis, toate avand o
sonoritate foarte puternică. O altă trasatură importantă este extraordinara claritate, indiferent de distanţa de la
care sunt recepţionate. Unicitatea viorilor lui Stradivari vine şi din faptul ca fiecare sună diferit, dar în nici un caz
calitatea sunetului nu este mai scazută. Sunt instrumente de o calitate extraordinar de bună şi foarte uşor de
mânuit, violonistul nefiind obligat să forţeze instrumentul pentru a obţine un acord muzical, acesta raspunzând
la cel mai mic impuls, astfel încat pentru muzicieni este o încantare să le folosească.
Viorile Stradivarius din perioada 1680-1700 valorează acum cel puţin câteva sute de mii de dolari. Dacă
un instrument datează din perioada “de aur” (1700-1725), preţul depăşeşte câteva milioane de dolari. Aceste
piese de colecţie nu se găsesc uşor, fiind foarte rar scoase la licitaţii. În mai 2006 un model 1707 numit “The
Hammer” a fost vândut contra sumei de 3.544.000 $.
Cele mai mari colecţii publice cu instrumente Stradivarius din lume aparţin regelui Spaniei şi sunt expuse la
Palacio Real (2 viori, 2 violoncele şi o violă) şi Bibliotecii Congresului USA (3 viori, o violă şi un violoncel) .O parte
dintre viorile Stradivarius au fost numite după muzicienii care au cântat cu ele, sau după proprietarul care le-a
cumpărat, multe dintre aceste instrumente aparţinând acum unor fundaţii şi organizaţii cum ar fi Fundaţia
Niponă de Muzică, Filarmonica din Los Angeles, Academia Regala de Muzica. Multe dintre viorile încă existente
sunt folosite de muzicieni în scopuri profesionale, sau sunt împrumutate de diferite persoane în scopuri ştiinţifice.
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Antonio Stradivari în atelierul său 1893, pictură de Edgar Bundy (1862-1922)
( Sursă: http://www.everfresh.ro/tag/povestea-viorilor-stradivarius)
1. Audiaţi poveste viorilor Sreadivarius accesând link-ul de mai jos.
https://www.youtube.com/watch?v=l3YJDiqctXI
2. Folosindu-vă de părţile componente ale unei viori, notaţi pe desenul de mai jos inovaţiile lui Stradivari, care
modifică elementele clasice ale unei viori, transformând-o într-o operă de artă.
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cutia viorii (lemn)

gâtul viorii

arcuşul
3. Imaginaţi-vă că sunteţi violonişti, argumentaţi
Stradivarius.

în 3-4 enunţuri de ce aţi alege să cântaţi cu o vioară

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4. Completaţi perioadele de timp cu evenimentele care se petrec în viaţa lui Stradivari.

1644

1680

1698 şi 1725

1737
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5. Uniţi cuvintele cu explicaţiile accesând limkul:
https://wordwall.net/resource/3060236/untitled4

6. Ascultaţi sunetul viorii din „Balada pentru vioarǎ şi orchestrǎ” de Ciprian Porumbescu, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=5m_P6bomGYE
7. Învăţaţi să desenaţi o vioară urmând etapele din desenele de mai jos:
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Ursul alb este cel mai mare mamifer carnivor care trăieşte pe pământ, exemplarele de la Polul Nord sunt mai
mari decât oricare alte specii continentale. Nevoit să supravietuiască pe banchize, pe gheaţă, ursul polar a trebuit
să reziste în unul dintre cele mai reci, mai pustii şi mai potrivnice medii de pe Terra: regiunea arctică a Cercului
Polar. Şi a reuşit să se adapteze aici, împotriva climei şi a eschimoşilor care l-au vânat fără încetare, pentru blana şi
carnea sa.
Astfel, blana lor - crem sau alb-galbuie - a suferit mai multe transformări: perii sunt goi pe dinauntru, dar
foarte deşi, pentru a oferi o maxima protecţie. În plus, sub piele, ursul polar are un strat de grăsime gros de peste
10 centimetri. Şi picioarele sale s-au adaptat traiului în zone vesnic îngheţate: tălpile sunt păroase (pentru a
împiedica alunecarea pe gheaţă), iar ghearele nu sunt lungi, ca ale altor urşi, ci scurte, dar ascuţite, pentru a apuca
prada care se zvârcoleşte.
Femelele urşilor albi cântăresc peste 300 de kilograme, dar masculii pot avea chiar şi dublul acestei
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greutăţi .Şi talia lor este impresionantă: au o lungime de aproape doi metri şi jumatate, iar cand merg în patru
labe, capul lor se afla la înalţimea de 1,5 metri. Un corp atat de masiv are nevoie de o hrana pe masură: peste 2
kilograme de grăsime pe zi trebuie să mănânce un urs pentru a rezista în condiţiile climaterice în care traieşte. Iar
această raţie de calorii provine în special din carnea de focă inelată, hrana preferată a urşilor albi, care este o sursa
de energie extrem de necesară în special ursoaicelor cu pui. Deşi poate captura foci şi pe gheaţă, cea mai eficientă
vânatoare rămâne cea la copcă: ursul asteaptă lângă gaura din gheaţă până când foca iese la suprafaţa apei pentru
a respira; o înşfacă de cap cu labele, o scoate pe gheaţă şi o devorează. Când nu poate vâna foci, ursul se
multumeşte cu leşuri de morse sau chiar de balene, dar şi cu mici mamifere, rozatoare, păsări, sau chiar ouăle
acestora. Când nu mai are absolut nimic altceva de mâncare, recurge la ultimul fel din meniu: fructe de pădure.
Singuratici de felul lor, urşii polari hoinaresc continuu, în căutarea hranei, putând parcurge zilnic chiar şi peste 40
de kilometri. Totuşi, ei nu parasesc decât rareori regiunea în care s-au născut, revenind mereu în zonele lor
preferate.În rest, traseele sunt mereu aceleaşi: iarna, cand suprafaţa gheţii se extinde, se aventureaza spre sud, iar
vara, cand zona înghţată se micşorează, revin în nord - cat mai aproape de pol. Urşii polari pot înota ore întregi,
pentru a ajunge de pe un sloi pe altul, distanţe de ordinul a 100 de kilometri.
Dacă în apă se deplasează foarte uşor (putând înota cu o viteza de 10 km/ora), mersul pe gheaţă este mai
dificil pentru urşii polari: este mai degrabă o târâre stângace a picioarelor, care nu le permite să parcurgă mai mult
de 4 kilometri într-o oră. Dacă suprafaţa nu este foarte alunecoasă, viteza de deplasare poate deveni de zece ori
mai mare, datorită salturilor mari de care urşii albi sunt capabili. Se pot căţăra pe stânci îngheţate şi au fost vazuţi
dându-şi drumul pe pante înzapezite, alunecând pe burtă, folosindu-şi labele din faţa în rol de frâna.
Masculii sunt activi tot anul, construindu-şi adăposturi temporare în zăpadă doar când vremea se înrăutăţeşte
foarte tare. Femelele, însă, hibernează iarnă în barloguri adânci şi largi, săpate în gheată, cel mai adesea într-un
versant abrupt, aflat de obicei la maximum 10 kilometri de coastă.
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Tot în perioadă în care ursoaica hibernează se nasc şi puii. Numǎrul micuţilor urşi nou-nascuţi oscilează între
unu şi cinci, dar cel mai adesea este vorba despre doi. Ursuleţii vin pe lume în decembrie sau ianuarie şi nu
cântăresc, la naştere, mai mult de 700 de grame! In prima parte a vieţii lor, se hrǎnesc doar cu laptele gras al
mamei şi părăsesc bârlogul abia în martie - aprilie, cand fiecare pui cântăreşte aproape 12 kilograme. Puii rămân
cu mama lor cel puţin până la vârsta de doi ani, perioadǎ în care ursoaica îi apără de pericole. Puii de urs polar îşi
urmăresc mama peste tot, călcând la propriu pe urmele ei şi chiar urcându-i-se în spate când aceasta intră în apa şi
înoată. În prima varǎ a vieţii micuţilor, ursoaica îi învaţă să vâneze, astfel încât ursuleţii să deprindă gustul
sângelui şi al grăsimii de focă.
Dicţionar:
a devora= a mânca sfâșiind cu dinți
eschimoşi= populație care trăiește în regiunile arctice
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( Sursa:http://www.lumea-copiilor.ro/animale/ursii_polari/ursii_polari.php)
1. Accesaţi linkul pentru mai multe date despre urşii polari.
https://www.youtube.com/watch?v=c3Rf_ytND2Y

Sa exersam!
1. Uneşte cu o linie fiecare enunţ cu partea corpului care corespunde:
Când merg în patru labe,
se afla la înalţimea de
1,5m.

Are blană crem sau alb
gălbuie
trunchi

Ghearele nu sunt lungi,
ca ale altor urşi, ci
scurte, dar ascuţite.

cap

Tălpile sunt păroase,
pentru a împiedica
alunecarea pe gheaţă.
membre
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2. Completează spaţiile punctate cu informaţii din text.
A. Femelele urşilor albi cântăresc peste …………… de kilograme.
B. Carnea de …………………….., hrana preferată a urşilor albi şi o sursa de energie.
C. Ursul polar are un strat de grăsime gros de peste ……….. centimetri.
D. Perii sunt …….. ………., dar foarte deşi, pentru a oferi o maximǎ protecţie.
3. Citeşte următoarele enunţuri.
Pentru fiecare dintre acestea, încercuieşte cuvântul Adevărat, dacă enunţul este adevărat şi cuvântul Fals, dacă
enunţul este fals.

A.

Singuratici de felul lor, urşii
polari hoinaresc continuu, în
căutarea hranei, putând parcurge
zilnic chiar şi peste 100 de km.

ADEVARAT

FALS

B.

Mersul pe gheaţă este mai
dificil pentru urşii polari: este
mai degrabă o târâre stângace
a picioarelor.

ADEVARAT

FALS
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4. Citeşte următoarele enunţuri.
Pune semnul X în dreptul răspunsului corect.
A
Ursul polar a suferit numeroase transformări ale
corpului pentru a se putea adapta la condiţiile de
viaţă de la Polul Nord.

B.

Urşii polari părăsesc regiunea în care s-au născut
şi nu mi revin niciodată în zonele lor preferate.

DA
NU

DA
NU

5. Pornind de la imaginea de mai jos, folosind aplicaţia Google, gǎsiţi informaţii despre celelalte specii de urşi:
ursul brun şi ursul koala. Gǎsiţi asemǎnǎri şi deosebiri folosind diagrama Wenn.

Ursul brun

Ursul koala
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6. Argumentaţi cum s-a adaptat ursul polar la mediul de viaţă, completând desenul de mai jos cu informaţiile
citite în text.
A. peri.........................................
B. strat grăsime.............................
C. gheare.....................................
D. tălpi .....................................

7. Citiţi romanul pentru copii „Fram, ursul polar”, de Cezar Petrescu.
8. Realizaţi dupǎ model ursul polar adugând informaţiile culese din text sau alte surse.
https://ro.pinterest.com/pin/338544096969133917/

9. Învǎţaţi cântecul despre Fram, folosind linkul de mai jos.
https://www.youtube.com/watch?v=ojqd2PhntfI
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Surse de inspiraţie online”
1. https://www.youtube.com
2. https://ro.pinterest.com
3. https://wordwall.net
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