— Zău?! Ei bine, încă n-am terminat: dacă nu vei face boacăne și îți vei face
ca lumea temele de vacanță, îți promitem că, în fiecare sfârșit de săptămână,
vom merge să vedem un film. Iar în ziua respectivă vei avea parte și de un răsfăț
culinar: înghețată, popcorn... tot ce-ți place! În plus, duminica vom pleca haihui
cu bicicletele la marginea orașului, la picnic. Ce zici?
— Cred că asta va fi cea mai frumoasă vacanță dintre toate!

1. Scrie într-un enunț care sunt personajele participante la întâmplare.
2. Subliniază pe text întrebarea tatălui adresată lui Floppy.
3. Găsește cuvinte cu același sens pentru:
sejur

a tânji

răsfăț

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

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

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

haihui

s-a întristat

copleșit

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

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

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

4. Transcrie, din textul de mai sus, 3 substantive însoțite de adjective.
----------------

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

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

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

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

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

5. Pentru că urma o zi toridă, Floppy și Urbi și-au propus să meargă în parc. Au pornit de

acasă, unul spre celălalt, urmând să se întâlnească la școală. Până acolo, Floppy a parcurs 385 de m, iar Urbi cu 19 m mai puțin.
    Care este distanța dintre locuințele celor doi prieteni?
385 m
Floppy

4

Urbi

30. Citește cu atenție textul de mai jos:
Pe drumul de întoarcere, Floppy și Roly au făcut un popas. S-au oprit
la umbră, lângă o pădure.
— Ce răcoare și ce liniște e în pădure! spuse Roly.
— Nu se aude decât ciripitul păsărelelor.
— E o pădure de mesteceni, spuse Roly.
— De unde știi? întrebă mirat Floppy.
— Uită-te la coaja copacilor. Este albă și subțire, brăzdată de dungi
fine, orizontale.
— Dar acela? Acela nu e mesteacăn, nu-i așa?
— Nu, acela este un fag. Are și fructe. Le vezi acolo, sus?
— Fagul are fructe?
— Da, fructul fagului se numește jir. E hrana preferată a porcilor
mistreți.
Cei doi prieteni observă un afiș aflat pe un stâlp de pe marginea
șoselei.

N
U

Protejați pădurea
aprindeți focul în pădure!
fumați în pădure!
preparați hrană decât în
locurile special amenajate!

Mențineți curățenia în pădure!

— Acestea sunt sfaturi de care trebuie să ținem cont atunci când
plecăm într-o excursie în pădure, spuse Roly. Eu le știu de la părinții
mei. Facem des drumeții.
— Ce interesant! Nu am fost niciodată în pădure. În vacanțe, eu și
părinții mei mergem în afara țării.
— Care a fost excursia preferată? a întrebat Rolly.
— Cel mai mult mi-a plăcut la Disneyland. Îți voi povesti ce am văzut
acolo, i-a răspuns entuziasmat Floppy.
— Aștept cu nerăbdare! Cred că a fost foarte interesant!
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— Mie mi-ar fi plăcut să-l văd pe Buzz Lightyear, e personajul meu preferat,
spuse Roly.
— În Ținutul Descoperirilor există o atracție turistică care poartă chiar numele lui Buzz Lightyear. Se mai numește Lovitura Laserului, îl lămurește Floppy.
Ca șerif stelar, îl ajuți pe Buzz Lightyear în lupta cu Zurg, conducând o navă
spațială și trăgând cu un pistol cu laser.
— Mi-aș dori foarte mult să ajung și eu acolo, spuse Roly. Cine știe, poate
într-o zi visul mi se va îndeplini.

1. Bifează A pentru enunțurile adevărate și F pentru enunțurile false:
Roly povestește despre excursia de la Disneyland.
Disneyland din Paris este cel mai vizitat complex de distracții din Europa.
Complexul Disneyland din Paris are 14 hoteluri.
Atracția preferată a lui Floppy este castelul Frumoasei Adormite.
Roly își dorește să-l vadă pe Jack Sparrow, personajul lui preferat.

A

F













2. Realizează corespondența între zonele din Disneyland și atracțiile turistice întâlnite acolo:
trenulețul
Marele Tunet

Tărâmul
Fanteziei

labirintul cu teme din
Alice în Țara Minunilor

Strada
Principală

castelul
Frumoasei Adormite

Ținutul
de Departe

parada
personajelor Disney

Pirații din Caraibe

Ținutul
Aventurii

Ținutul
Descoperirilor

Buzz Lightyear
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18. Scrie mai jos câte un cuvânt cu sens asemănător pentru:
discuție

excursie

----------

a evita

----------

a lămuri

echitație

----------

----------

----------

19. Se dă propoziția:
În țarcul rotund aleargă un cal negru.
a) Selectează din propoziția dată:
subiectul

predicatul

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

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

b) Transformă propoziția dată în propoziție simplă:

20. Utilizează cifrele scrise pe cai pentru a forma:
8

2

0

5

a) cel mai mic număr de 4 cifre:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

b) cel mai mare număr de 3 cifre:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

c) cel mai mare număr impar de 4 cifre:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

d) cel mai mic număr par de 3 cifre:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

21. Identifică în enunțul „Ea călărea mânzul
blând.” și scrie în tabel:

substantivul
comun

pronumele
personal

adjectivul

verbul

23

