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• Citește articolul despre pinguini apărut în revista pe care le-a adus-o poștașul.

CITIT Teste pentru 
pregătirea evaluării 

naționale (2)
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Pinguinul este o specie de pasăre…

De ce pinguinul nu poate zbura, dar este un foarte bun înotător?

4. Unde trăieşte pinguinul?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

1

2

4

A. … zburătoare.  B … exotică. C. … marină.  D. … domestică.

De cine trebuie să se ferească pinguinul în apele oceanului?

Pinguinul îşi petrece cea mai mare parte a timpului…

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

3

5

A.  În apele oceanului, pinguinul trebuie să se ferească de rechin.

B.  În apele oceanului, pinguinul trebuie să se ferească de balenă.

C.  În apele oceanului, pinguinul trebuie să se ferească de leopard.

D.  În apele oceanului, pinguinul trebuie să se ferească de leopardul-de-mare.

A.  … zbenguindu-se în apă.

B.  … înotând după hrană.

C.  … dansând.

D.  … clocind oul.
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Alege cuvintele corespunzătoare descrierilor şi alcătuieşte propoziţii cu ele.4

Pingu pinguiniipinguinipinguin

2

 Transcrie propoziţia adecvată fiecărei imagini.43

Pinguinul/Pinguinii răsfoiește revista. Pinguinul/Pinguinii s-au mobilizat.

A.   3 silabe, 8 sunete, 8 litere  C.   4 silabe, 9 sunete, 9 litere 
B.   două silabe, 5 sunete, 5 litere  D.   3 silabe, 7 sunete, 7 litere

Citeşte descrierile şi uneşte cuvintele corespunzătoare din casete cu acestea.

• două silabe         • trei silabe    • două silabe
• animal polar greoi,       • începe şi se termină  • animal polar cu blană                     
   cu piele groasă          cu câte o consoană                 neagră și lucioasă, 
   și colți lungi           gri cu pete sau albă

1

pinguin morsăfocă
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a) Elimină din prima propoziţie de la exerciţiul anterior cuvântul care răspunde la 
întrebarea ce şi scrie mai jos propoziţia obţinută.

b) Adaugă la a doua propoziţie cuvinte care să arate scopul în care s-au mobilizat pinguinii 
şi scrie mai jos noul enunţ.
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Aşa cum bine ştii, pinguinii (mai ales cei mici) nu ştiu să citească. Însă asta nu te împiedică 
să le trimiţi o felicitare.

Poţi folosi modelul de mai jos (este un bilet pe care mi l-au trimis mie în toamnă).

5

traduceretraducere


