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Citește textul de mai jos, cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

În noaptea de Crăciun, când lumânările se aprind în brazii împodobiţi, 
animalele sunt şi ele fericite. 

E cald în grajduri, paiele aşternute sunt 
curate, există fân din belşug, iar apa este 
împrospătată deseori. Iepuraşii albi şi cenuşii 
stau pitiţi în colţul lor călduţ. Dorm duşi, cu 
pleoapele uşor lăsate, împodobite de gene 
arcuite. Caii dorm în picioare, de aceea par să 
îi vegheze, ca pe nişte jucării fragile.

Feriţi de viscol şi de ger, în coteţe călduroase, de lemn gros, ori prin odăi cu 
covoare pufoase, câinii primesc mâncare caldă, în castroane curate. Atunci se 
simt iubiţi de stăpânii lor.  

Pisicile sunt răsfăţatele casei. Torc pe 
fotolii sau pe laviţe, în preajma sobei sau a 
caloriferului. Sunt ghiftuite de bunătăţi, iar 
laptele zace nebăut în castronaşe mici, de 
porţelan. Din când în când, pisicuţele sunt 
mângâiate cu dragoste.

În noaptea de Crăciun, prin pădurile 
bogate, sălbăticiunile dorm în adăposturi 
făcute de pădurari, ferite de ger şi de viscol. 

Urşii cafenii sforăie uşurel în culcuşuri călduroase pregătite mai din toamnă. 
Visează zmeură şi miere. 

Căprioarele au mâncare asigurată de 
oameni inimoşi. Între timp, vulpile au devenit 
vegetariene, lupii, la fel. Vânătorii s-au 
făcut călugări, iar puştile de vânătoare, ca şi 
gloanţele, au ajuns la Muzeul Violenţei.

(Crăciunul animalelor – adaptare după 
Silvia Kerim)

Citit
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Unde se află colţul călduţ în care stau pitiţi iepuraşii?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1

a ) în grajduri
b) în coteţe călduroase
c ) în odăi cu covoare pufoase
d) în adăposturi făcute de pădurari

Iepuraşii au pleoapele uşor lăsate. De ce?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

2

a ) pentru că sunt speriaţi
b) pentru că dorm duşi
c ) pentru că sunt trişti
d) pentru că au gene arcuite

De ce caii par să îi vegheze pe iepuraşi ca pe nişte jucării fragile?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

3

Din ce cauză laptele zace nebăut în castronaşe?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

4

Laptele 
deoarece pisicile 

Care dintre animale stau ferite de ger şi de viscol în casele oamenilor?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

5

a ) caii şi iepuraşii
b) câinii şi pisicile
c ) pisicile şi iepuraşii
d) câinii şi căprioarele
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Când se simt câinii iubiţi de stăpânii lor?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

6

a ) când primesc mâncare
b) când primesc mâncare în castroane curate
c ) când primesc mâncare caldă
d) când primesc mâncare caldă, în castroane curate

Care animale sunt răsfăţatele casei?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

7

a ) caii
b) iepuraşii
c ) câinii
d) pisicile

Ce s-a întâmplat cu vulpile în noaptea de Crăciun?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

8

a ) sforăiau în culcuşuri călduroase
b) visau zmeură şi miere
c ) au devenit vegetariene
d) au ajuns la Muzeul Violenţei

În noaptea de Crăciun, vânătorii au devenit călugări. Ce ar putea deveni 
vânătorii, astfel încât să le fie de folos animalelor tot timpul anului?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

9

a ) muzeografi
b) pădurari
c ) brutari
d) dirijori
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Oamenii îngrijesc animalele, reuşind să le facă fericite. Ce le oferă pentru 
ca ele să se simtă astfel?
Scrie, pe spațiul dat, două motive pentru care animalele se simt fericite.

10

 

Ce ai discuta cu muzeograful, dacă ai vizita Muzeul Violenţei?
Completează, pe spațiile date, întrebarea pe care ai adresa-o și răspunsul 
pe care l-ai putea primi, pe baza textului citit.

11

— De ce  
— Puştile şi gloanţele au ajuns la muzeu pentru că 

În noaptea de Crăciun, animalele se simt fericite. Ce crezi că se va întâmpla 
cu animalele sălbatice după această noapte?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

12
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Realizează, pe spațiul dat, o felicitare, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
adresată doamnei sau domnului învățător.

1

A. Realizează un desen.           B. Scrie textul.

Trebuie să verifici dacă:   

� ai respectat cerinţele;          
� ai scris corect cuvintele;                          
� ai scris formula de încheiere;
� ai semnat felicitarea.

A B

Scris
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Cei doi copii au grijă de păsărele. Tu ești unul dintre copiii din ilustrație.2

Scrie un text format din cinci – șapte propoziții folosind ilustrația și 
întrebările de mai jos.

a ) Când se petrece întâmplarea?  
b) Unde vă aflaţi voi, copiii?
c ) Ce faci tu?
d) Ce face celălalt copil?
e) Cine se află pe trunchiul copacului?
f ) Cum vă simţiţi voi?

Scrie un titlu potrivit pentru textul tău.

Trebuie să verifici dacă:

� ai scris corect cuvintele;
� ai folosit semnele de punctuaţie potrivite;
� ai ordonat propoziţiile într-un text;
� ai formulat propoziţii clare şi complete;
� ai aşezat corect textul în pagină.




