
Text după un șir de imagini și întrebări 
 
 

1. Privește imaginile. Scrie un text format din s ̧ase propoziti̧i în care sa ̆ ra ̆spunzi la 
urma ̆toarele întreba ̆ri: 

 

 
 

2. Scrie un titlu potrivit pentru textul ta ̆u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Citește și desenează! 
 

2. Ghiocelul
 
Desenează  un inel 
Mare cât un  sâmburel. 
Apoi face, dar egale,   
Sub  inel două petale. 
Din petale s-a ivit  
Muguraşul ascuţit. 
Din inel, în sus porneşte 
O  vărguţă, se-ndoieşte 
Şi apoi în jos coboară 
Iar  o  frunză o-nfăşoară. 
Subţirică, ascuţită 
Tot  cu  verde  e vopsită. 
Şi  ai  desenat, astfel,  
Minunatul ghiocel. 
Încă doi sau trei ca el 
Și-ai  făcut un bucheţel.

 



Text după un șir de imagini 
 

1. Privește imaginile.  Scrie un text format din 6 – 7 enunțuri relatând întâmplarea pe care 
o sugerează imaginile.  Dă-i un titlu potrivit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Puișorul                                     Desenează cloștii puișori 

 
Dacă vreau, eu pot uşor    
Desena un puişor. 
Fac întâi un cerc micuţ,  
Găurit ca un bănuţ.  

Sub bănuţ am aşezat    
Un oval cam aplecat. 
Pe oval, o linioară    
Ţine loc de aripioară, 
Iar din două beţişoare  
Îi fac puiului picioare. 

La picioare pun şi gheare,    
Patru-i pun la fiecare. 
Bietul pui nu are cioc ...  
Să-i găsesc şi lui un loc. 
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[TIM S\ COMUNIC\M?

• Observa]i imaginile.
• Aranja]i, prin numerotare, imaginile ̀ n ordinea desf\[ur\rii ̀ ntâmpl\rilor.
• Prezenta]i oral fiecare imagine.
• Indica]i care sunt personajele din text.

1. Care dintre urm\toarele texte sunt narative?
! Pungu]a cu doi bani de Ion Creang\.
! Noapte de iarn\ de George Top`rceanu.
! Poveste cu Mo[ii Cr\ciuni de Spiridon Vangheli.
! Prima lec]ie de scris de George !\rnea.

2. Ce trebuie s\ `n]elegem din finalul textului?
Discuta]i `n perechi, apoi prezenta]i concluziile.

3. Ar\ta]i ce crede]i c\ ar fi putut s\ se `ntâmple
dac\ vulpea nu ar fi fost [ireat\.

4. Privi]i imaginea al\turat\. Imagina]i un sfâr[it
fericit pentru pui[or [i pentru p\s\rile din ograd\.

Textul `n care sunt
pre zentate `ntâmpl\ri,
a[ezate `ntr-o anumit\
ordine, se nume[te text
narativ.
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