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FIŞA DE LUCRU NR. 1 
 
                    

  

Toamna 
                                     de George  Coşbuc 
 

Ieri vedeam pe luncă flori, 
Vedeam fluturi zburători 
Şi vedeam zburând albine, 
Ieri era şi cald şi bine! 
 

Azi e frig şi nori şi vânt, 
Frunzele cad la pământ, 
Florile stau supărate, 
Veştejesc de brumă toate. 
 

Ieri era frumos pe-afară, 
Ca-ntr-o caldă zi de vară; 
Azi e iarnă pe pământ, 
Vreme rea şi bate vânt! 
 
 

  
 
 
1. Ilustrează versurile în tabloul alăturat! 
 
2. Înlocuieşte cuvintele subliniate din textul următor cu cuvinte cu sens opus: 
 
        Zilele  sunt mai scurte (_________  ), iar nopŃile mai lungi (_______).E din ce în 
ce mai frig (__________). Adeseori  cerul  este  înnorat (_________) . Vântul  îndoaie 
copacii  înalŃi (__________). Păsările  au plecat (____________). Acum pădurea este 
tristă (____________). 

 
     2. Scrie câte două însuşiri potrivite cuvintelor date: 
 

• flori –  frumoase, gingaşe  
• toamnă – ................................................................... 
• frunze – .................................................................... 
• mere – ....................................................................... 
• pământ- ..................................................................... 

 
3. Desparte în silabe cuvintele date : 
• zburători – ..............................................          vestejite– ...................................... 
• pământ– ..................................................           vânt – ............................................. 
 

1. CitiŃi  poezia: 
 

ExersaŃi: 
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4. Transcrie strofa preferată: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
    5. Rezolvând corect rebusul următor veŃi obŃine pe verticala A-B răspunsul  
ghicitorii: 

 
         „ Cerul  ei  e  plumburiu , 
            Ca  o  rochie  mai  sumbră: 
            PuŃin soare  , multă  umbră  
            Şi  porumbu-i  auriu . 
 
                 PuteŃi  spune  cine-i  doamna ? 
                 Eu  o  ştiu . Ea  este _____________________ 
 

 CERINłĂ: scrie pe spaŃiile orizontale cuvintele opuse ca sens cuvintelor 
următoare: 
                     1 )  VIU 
                     2 )  CRUD 
                     3 )   DIMINEAłĂ 
                     4 )   CURAT 
                     5 )  SFÂRŞIT 
                     6 )  SĂRAC 
 

                                                         A 
                                     
 

                      1 
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FIŞA DE LUCRU NR. 2 
Codrul fericit 

 
 A fost odată o pădure verde. În mijlocul ei, iarba lucioasă ascundea gâze minunate. 
Un copac puternic se ridica în văzduh. Vorbea cu soarele  strălucitor. 
 Deodată se aude din depărtare un Ńipăt înfiorător. 

- Oare ce se aude?  
- Îndată îmi voi trimite razele luminoase să cerceteze toată pădurea şi să afle cine 

tulbură liniştea pădurii. 
Fluturii speriaŃi s-au ascuns prin iarba înaltă. Păsările gureşe se întrebau ce-o fi. 
Una dintre raze se întoarse din cercetare şi spuse: 
- În inima pădurii este un vânător rău care fugăreşte un biet iepuraş. 
Atunci toate vietăŃile pădurii se hotărâră să-l ajute pe iepuraşul speriat. Copacii 

înalŃi începură să-şi mişte crengile, să sperie câinele. Soarele dogorî mai puternic, să-l 
ardă pe vânător. Pietre puternice se rostogoleau pe cărare şi-l loveau pe vânător. Atunci 
câinele vânătorului se hotărî să-şi părăsească stăpânul  şi să rămână alături de animalele 
pădurii.  

- Am crezut că-mi eşti prieten, dar văd că m-am înşelat! zise vânătorul mâhnit. 
-   Eu sunt prieten doar cu cei care nu vor răul altor vieŃuitoare şi de aceea voi 

rămâne cu ele în pădure. 
 Vânătorul, rămas singur plecă din pădure.  

Câinele este  fericit că şi-a găsit adevăraŃii prieteni. 
 Toată pădurea se pregăteşte de lăsarea serii. Iepurele stă acum liniştit că nu-l mai 
sperie nimic. 

 
 

1. RăspundeŃi la următoarele întrebări: 
 

a) Cine tulbura liniştea pădurii? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b) Cum l-a ajutat natura pe iepuraş? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

c) Ce hotărâre a luat câinele  vânătorului? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

1. CitiŃi şi ilustraŃi 
poezia. 

ExersaŃi: 
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d) De ce se numeşte povestirea „Codrul fericit”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. SelectaŃi din text şi grupaŃi în tabel cuvintele care conŃin grupuri de litere 
indicate: 
 
CE CI GE GI 
    

    
    
    

 
4. GăsiŃi cuvinte:  
 

a) cu acelaşi înŃeles b) cu înŃeles opus 
codru  linişte  
speriat  luminoase  
prieten  prieten  
înfiorător  fericit  

 
5. Completează figurile geometrice după următoarele reguli: 
 
a) triunghiuri- cuvinte monosilabice; 
b) cercuri- cuvinte din două silabe; 
c) pătrate- cuvinte din trei silabe; 
d) dreptunghiuri- cuvinte din patru silabe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


