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Povestea melcului fără casă 

1p of. 

după Adina Popescu 

⃰Se povestește că a fost odată un melc fără casă. Știți că melcul este o făptură care-și cară 

mereu căsuța în spinare. Dar melcul poveștii noastre, căruia i se spunea Bobiță, de la bobițele de 

rouă în care își oglindea cornițele în fiecare dimineață, se născuse fără cochilie. Se simțea golaș 

și îi venea să plângă, nu pentru că și-ar fi dorit cu adevărat o asemenea hardughie spiralată în 

spinare, ci pentru că frații lui, melcii, râdeau de el și nu voiau să-l primească în Comunitatea 

Melcilor pentru că arăta altfel decât ei. Chiar șeful acestei comunități i-a zis odată, la o întrunire: 

 -Bobiță, tu ești un melc foarte inteligent! Ai calități de conducător! Dacă ai avea cochilie, 

ai putea ajunge, într-o zi, să domnești peste toți melcii din livadă! 

 ⃰Melcul a plecat în lume să-și caute o căsuță ca să o care în spate, pe post de cochilie. 

Mai întâi s-a cățărat pe trunchiul unui măr înalt din livadă. A dat peste un cuib din paie și 

nuiele. A ciocănit la ușă, iar puii de pasăre care se aflau înăuntru au intrat în panică. 

-Cine ești? Mama nu-i acasă! au ciripit ei. 

-Nu vă faceți probleme! Sunt doar un melc din livadă. Aș dori niște planuri de construcție 

ale casei voastre, pentru a-mi face și eu una la fel! 

⃰Mama-pasăre a venit îngreunată de sacoșele cu viermișori pentru pui. Nu avea planurile 

casei, așa că melcul a continuat să se cațere pe trunchiul copacului. 

⃰A ajuns ostenit la scorbura veveriței. Nici aceasta nu era acasă, așa că Bobiță a intrat în 

scorbură, ca să-și dea seama cât de confortabilă era locuința. 

-Ai venit să-mi furi alunele și nucile? Strigă la el veverița, cu mâinile în șolduri. 

-Nu, eu am vrut doar să văd cum arată casa dumneavoastră, a bâiguit melcul. 

-Nu-i de vânzare! Urlă veverița. 

⃰Bobiță a tulit-o, dar, în graba sa, nu și-a dat seama că scorbura se afla la o înălțime așa de 

mare și a căzut din vârful mărului. Noroc că a aterizat pe un mușuroi de cârtiță și n-a pățit nimic. 

L-a deranjat pe domnul Cârtiță, care și-a scos boticul din pământul afânat.  

-Cine-i? Cine-i? a țipat el alarmat. 

-Nu vă speriați, domnule Cârtiță. Sunt Bobiță, melcul din livadă, și-mi caut o casă. 

-Dacă vrei, o poți vizita pe a mea! l-a invitat cârtița. 

Bobiță a primit bucuros, iar domnul Cârtiță l-a condus prin galeriile subterane unde 

locuia. 

-Îmi place mult casa dumneavoastră! A încercat Bobiță să fie politicos.  



-Am casă, dar am un mare necaz. Uite, aici văd foarte bine, dar cum ies afară, nu pot 

vedea lumina soarelui, iarba verde, florile. Am vrut să-mi pun ochelari, dar doctorul mi-a zis că 

nu se poate, că așa e felul meu! 

⃰În acel moment, Bobiță s-a decis să-și încheie călătoria și să se întoarcă la boabele sale de 

rouă. Poți avea o sută de case, dacă nu știi să-ți primești oaspeții sau dacă nu poți vedea 

frumusețea florilor, degeaba! Nu poți fi fericit! a cugetat el și s-a hotărât să rămână așa cum era 

el, diferit de ceilalți melci. În fond, nu-și dorea să devină șeful melcilor din livadă. 

 

 

 

I. Vocabular 1p 

-Jurnalul dublu: Alcătuiește câte un enunț cu cuvintele scrise la vocabular. 

▪ îngreunat 

 

▪ subterane 

▪ 

 

▪ 

 

II. Înțelegerea textului 

1. Răspunde la întrebări: 

Explozia stelară 1p 

a) Cine este Bobiță? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Ce a întâlnit prima dată melcul în drumul său prin lume? 

______________________________________________________________________________ 

 

c) De ce melcului i se spunea Bobiță? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Unde l-a întâlnit Bobiță pe șeful comunității? 

______________________________________________________________________________ 

e) Când a decis Bobiță să-și încheie călătoria și să se întoarcă la boabele sale de 

rouă? 

______________________________________________________________________________ 

2. Stabilește ordinea cronologică a întâmplărilor. 1p 

...Se simțea golaș și îi venea să plângă.  

... A dat peste un cuib din paie și nuiele.  

... Bobiță s-a decis să-și încheie călătoria și să se întoarcă la boabele sale de 

rouă. 

...Se povestește că a fost odată un melc fără casă.  



... Melcul a plecat în lume să-și caute o căsuță ca să o care în spate, pe post de 

cochilie. 

...Mama-pasăre a venit îngreunată de sacoșele cu viermișori pentru pui. 

...Se născuse fără cochilie.  

...frații lui, melcii, râdeau de el și nu voiau să-l primească în Comunitatea 

Melcilor pentru că arăta altfel decât ei. Chiar șeful acestei comunități i-a zis că 

este un melc foarte inteligent 

...A ajuns ostenit la scorbura veveriței.  

...Domnul Cârtiță l-a condus prin galeriile subterane unde locuia. 

 

 

3. Sinonime 0,3p     4. Antonime 0,3p 

făptură=      înăuntru≠ 

doctorul=      caut≠ 

ostenit=      necaz≠ 

4. Desparte în silabe cuvintele: 0,4p 

puii→      mușuroi→ 

5. Realizează schema C (consoane), V (vocale) pentru cuvintele:0,4p 

voiau→      râdeau→ 

6. Litere amestecate. 0,2p 

o, ț, a, p, e, s, i, i→ 

 

 

7. Scrie corect enunțul. 0,25p 

Ân achel monent, bobiță sa decis să-și ânceie călătoria și să se ântoarcă la 

bobele sale de roă. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

III. Interpretarea textului. 

1. Completează enunțurile, pe baza informațiilor din text. 0,5p 

a) Dacă aș fi melcul Bobiță, m-aș simți............................................................. 

b) Dacă aș fi Mama-pasăre, m-aș simți.............................................................. 

IV. Călătorim prin text 

1. Realizează planul de idei (la alegere simplu sau dezvolat). 1p 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Scrie ideea principală a fragmentului marcat. 0,5p 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

V. Misiune interactivă 1p 

a) Brainstorming 0,2p 

→ 

 

 

 

 

b) Diagrama Venn (câte un cuvânt) 0,2p 

 

 

 

c) CVINTET→ Bobiță 0,6p 

 

Felicitări! Ai ajuns la finalul testului. Testul a fost… 

 

Bobiță

 

Bobiță Domnul 

Cârtiță 


