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                                                           Fişa de lucru 05 

       Profesor Simona Pintea, Școala Band, județul Mureș 

A.  

 
        Se dă textul: 

ŢĂRANUL ŞI DUHUL APELOR 

după Lev Tolstoi 

 

 Un ţăran  necăjit îşi scăpă toporul în râu; de necaz el se aşeză pe mal nisipos şi plânse amarnic. 

 Duhul apelor îl auzi, i se făcu milă de ţăran şi îi aduse din râu un topor de aur. Îl întrebă: 

 -Al tău este toporul acesta?  

 Ţăranul răspunse: 

 -Nu este al meu. 

         Duhul apelor aduse un alt topor, de data asta de argint. 

 Şi iarăşi răspunse ţăranul: 

 -Nici acesta nu este al meu. 

  Atunci duhul apelor aduse un topor obişnuit. 

 -Acesta-i toporul meu! 

           Duhul apelor îi dărui toate cele trei topoare, ca răsplată pentru cinstea  de care dăduse dovadă. 

 Acasă, ţăranul arătă prietenilor săi topoarele primite în dar şi le povesti toată întâmplarea 

neobişnuită. 

 Unul din ei se gândi să facă la fel: se duse pe malul râului, îşi aruncă  toporul în apă, se aşeză pe 

mal şi începu a se căina amarnic. 

 Duhul apelor veni cu toporul de aur şi îl întrebă: 

 -Al tău este toporul acesta? 

 -Al meu este, al meu! strigă ţăranul bucuros. 

 Drept pedeapsă pentru că a minţit, duhul apelor nu-i dădu nici toporul de aur şi nici toporul care-i 

aparţinea 

1.Răspunde la întrebări: 

a) Ce i s-a întâmplat primului  ţăran? 

b) Câte topoare i-a adus duhul apelor? 

c) Din ce cauză a refuzat primele topoare? 

d) De ce l-a răsplătit pe primul ţăran şi l-a pedepsit pe al doilea?  

 

 

2.Alege varianta (variantele) corectă (e):  

- duhul apelor l-a răsplătit pentru că: 

-nu a fost lacom; 

-a spus adevărul; 

-nu şi-a dorit un lucru ce nu-i aparţinea; 

-l-a lăudat pe duhul apelor. 

3.Alege însuşirile care i se potrivesc primului ţăran: 

Cinstit,linguşitor,lăudăros,leneş,sincer,înţelept, spune adevărul.



 2 

4. Găsiţi sinonime pentru:  necaz, dar, zise. 

5.  Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru: amarnic, necaz, bucuros. 

6. Încercuieşte în cuvintele următoare: 

a) vocalele: dovadă, aduse;  b) consoanele: pedeapsă, toporul 

 

7.  Formulaţi  enunţuri în care să folosiţi: s-a, sa, s-au,  sau. 

8. Scrieţi din text: 3 substantive;  3 verbe; 3 adjective; 3 pronume; 1 numeral.  

 

9.   S-a întâmplat vreodată să iei ceva ce nu-ţi aparţine sau ai văzut pe cineva care a luat 

ceva ce nu-i aparţinea? Cum trebuie procedat în aceste situaţii? 
 

B.  

PARTEA I 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 „Era toamnă.Păsările călătoare plecaseră. Rămase numai una mică. Aceasta avea 

o aripă ruptă şi nu putea să zboare. 

 Mica pasăre se duse atunci în pădure, ca să ceară ajutor de la arbori. Ea îi întreabă 

pe toţi cu glas duios: 

- Vreţi să mă lăsaţi să trăiesc între ramurile voastre până s-o face vremea bună? 

Eu nu pot zbura mai departe, pentru că am aripa frântă. 

- Nu pot ! îi răspunse fagul. Mi-e destul că port de grijă ramurile mele. Du-te de 

aici! 

- Nici eu nu pot! Îi zise stejarul. Mă tem că-mi vei mânca ghinda. Du-te în altă 

parte! 

Tot cam în felul acesta o goniră şi ceilalţi arbori ai codrului. 

Iată însă că o zări bradul ...”  

   (Legendele românilor – Legendele Florei) 

1. Transformă propoziţia subliniată din text în propoziţie simplă: 

2. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: pădure,  a goni. 

3. Rescrieţi din text: a) un substantiv comun; b) un adjectiv; c) un verb. 

4. Scrie o propoziţie în care substantivul pasăre să fie la numărul plural. 

5. Scrie câte o propoziţie cu cuvintele şi ortogramele date : mie, mi-e, ceai, ce-ai.  

 

PARTEA a II-a 

6. Scrie un text de cinci rânduri în care să relatezi o întâmplare din vacanţă. 

 


