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?

Hei, uite afi șul 
cu circul!

Strada ne vorbește

Cred că părinții 
vor fi  de acord. 

Eu am și 100 de lei 
la pușculiță pentru 

bilete.
Nu ai alt 
program 
atunci?

?

Hai să îl 
citi m!
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Citeşte cu atenţie afi şul şi alege variantele 
corecte pentru fi ecare propoziţie.

a) Spectacolul de circ prezintă:

A. dresură de foci, numere de acrobație 
și înghițitorul de fl ăcări.
B. dresură de foci, acrobații, jonglerii 
și dansul elefanților.
C. dresură de foci, numere de acrobație 
și dansul elefanților.

d) Biletele pentru spectacol se 
găsesc:

A. la toate chioșcurile de ziare.
B. numai online.
C. la casieria circului și online.

b) Spectacolul începe:

A. la ora 1100.
B. la ora 1900.
C. la ora 1700.

c) Spectacolul va avea loc:

A. în Parcul Mare.
B. în stradă.
C. la marginea orașului.

1

2

Reguli ale discursului oral. Cartea (cuprinsul). 
Textul. Ortogra� a. Punctuația (semnul 
exclamării). Organizarea textului scris. 
Fonetică. Alfabetul – grupuri de litere

Reguli ale discursului oral. Cartea (cuprinsul). 

?

a) Câte bilete poate plăti  băieţelul 
din economiile sale? Calculează.
b) Ce poate face cu restul? Scrie.
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Poate merge băiatul la spectacolul de circ? Găsește argumente pentru răspunsul tău 
folosind informații care nu sunt oferite de banda desenată (durata unui meci de fotbal, distanța 
dintre locul de desfășurare a meciului și Parcul Mare, mijlocul de transport folosit etc.).

4

Cei doi copii și familiile lor locuiesc pe strada imediat următoare stației de la capătul 
autobuzului 42, la numerele 1 și 3, la capătul dinspre Stadion. Privește harta mijloacelor de 
transport în comun și răspunde la întrebări.

a) Pe ce stradă locuiesc copiii? 

b) Cei doi copii se afl ă în fața școlii. Cum pot ajunge ei acasă?

c) Ce mijloace de transport va folosi băiatul în ziua meciului pentru a se deplasa?

3

LEGENDĂ

            linie autobuz

            capăt autobuz

            linie autobuz

            capăt autobuz
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Primele două replici ale copiilor exprimă o atenționare și un îndemn. De aceea au la 
sfârșit semnul exclamării (!). Dă și tu alte exemple pentru celelalte situații.
5

atenționare

strigare

mirare

rugăminte

poruncă

– Hei, uite afi șul cu circul! îndemn – Hai să îl citi m!

Realizează o listă a informațiilor scrise pe care le poți întâlni pe stradă și menționează 
importanța acestora.
6

INFORMAȚIA
• numele străzii
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________
• _____________________

IMPORTANȚA
- orientare, localizare
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________




