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1. Citește cu atenție textul! 

 

Într-o zi de toamnă, la marginea pădurii, veverița a găsit un pom ciudat, cu roadă 

rotundă, tare, dar cu miezul dulce și gustos. Pomul era un alun, care a avut o scorbură mare.  

Veverița s-a bucurat, fiindcă i-au plăcut alunele. Fiind prevăzătoare, ca să nu rămână 

fără hrană o iarnă întreagă, ea a umplut scorbura cu alune. 

 Într-o bună dimineață, a găsit în scorbură a coajă dde alună. De unde poate fi? Atunci 

a observat că un sfert din alune au fost mâncate. Cum? Că ea nici nu s-a atins de ele.Cine 

a îndrăznit să fure de la ea? 

Veverița s-a supărat foc și s-a pus la pândă să orinde hoțul. Nu a așteptat mult și a aflat 

cine a umblat la proviziile sale. Ce credeți cine era? Ciocănitoarea, care cu pliscul ei lundg 

a venit în fiecare zi să-și ia prânzul din scorbura alunului. 

Veverița supărată s-a repezit le ea și a prins-o de coadă. S-au bătut o vreme, după care 

ciocănitoarea, ca să scape din labele veveriței și-a lăsat coada sa ca șopârla. 

Mai târziu, ciocănitoarea, s-a întors la veveriță să îi ceară iertare. Smerită, a bătut cu 

ciocul: 

- Cioc! Cioc! Cioc! 

Nici un răspuns. Veverița s-a mutat culcușul. Ciocănitoarea o caută și azi și 

ciocănește mereu în fiecare copac.  

(Cioc! Cioc! Cioc!  după Emil Gârleanu;    Limba și 

literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în 

limba maghiară, manual pentru clasa a III-a) 

 

2. Alege răspunsurile corecte! 

1. Din ce fel de text face parte textul citit? 

a. informativ 

b. narativ 

c. liric 

 



       2.Care este titlul  și cine este autorul textului? 

a. Veverița după Emil Gârleanu 

b. Ciocănitoarea după Emil Gârleanu 

c. Cio!Cioc!Cioc! după Emil Gârleanu 

 

3. Câte aliniate are textul? 

a. 6 aliniate 

b. 7 aliniate 

              c. 8 aliniate 

4. Care sunt personajele? 

a. alunul și veverița 

b. veverița și ciocănitoarea 

c. veverița și corbul 

3.  Leagă trăsăturile cu personajul potrivit! 

  harnică 

 smerită 

                                                                lacomă 

 naivă 

                                                                deșteaptă 

4.  Numerotează ordinea corectă a propozițiilor! 

 Ciocănitoarea ca să scape și-a lăsat coada ca șopârla. 

 De atunci, o tot caută și zboară dintr-un copac la altul. 

 Veverița a stat la pândă ca să prindă hoțul. 

 Veverița  strânge provizii pentru iarnă. 

 Într-o zi ea găsește o coajă de alună. 

 

5.Adevărat sau fals? 



a. Ciocănitoarea a venit în fiecare zi  să-și ia prânzul din scorbura stejarului._ 

b. Veverița își mutase culcușul fiindcă voia să-și apere proviziile făcută pentru iarnă._ 

c. Hoțul se întoarse la culcușul veveriței pentru că dorea să-și ia coada înapoi. _ 

d. Întămplarea se petrece iarna, în pădure, la culcușul veveriței._ 

6. Transcrie din text fragmentul în care se povestește despre prinderea hoțului de către 

veveriță! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: 

harnică- vesel- 

ordanată- bogat- 

gol- plin- 

dulce- tare- 

 

8. Alege un proverb care i-l poți spune ciocănitoarei din povestea Cioc!Cioc!Cioc! 

 a. În vremea necazului, se cunosc prietenii. 

 b. A lua ce nu-i al tău e năravul cel mai rău! 

 

 

  

 


