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Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.  

 

La începutul săptămânii fluturau rar câtiva fulgi de nea prin văzduhul sur. Se opreau 

pentru o clipă nehotarâți, apoi coborau iar si iar se opreau. Parcă le părea rău dupa înălțimile 

din care veneau.  Numai la o săptămână și iarna s-a înstăpânit peste lume, până la marginea 

zării.  

-Cojoc gros ca în anul acesta n-a mai avut dumneaei de mult, vorbesc între ei bătrânii.  

Ulitele satului sunt acoperite de un covor alb si gros. Casele par mai mici, dormitând 

sub acoperișurile grele.  

Gerul s-a mai muiat și copiii satului au și pornit cu săniuțele pe coastă. Locul e larg, 

așa încât pot pleca deodată zeci de săniuțe ce vin ca trăsnetul până la poale.  

Mult s-au mai rugat Vasilică si Niculăiță de părinți să-i lase și pe ei cu săniuța.  

- Dacă pățiți ceva? Acolo sunt și sănii mai mari care vă pot doborî.  

Dar, până la urmă, au primit îngăduința. Se făcură amândoi cai și porniră în fugă către 

coasta săniușului. Obrajii le ardeau de bucurie și ochii le scânteiau.  

-Șezi tu înainte, Vasilică!  

-Ba șezi tu!  

-Să șadă cel care știe sania mai bine, zise un băiat de alături.  

Până la urmă se așeză Vasilică în față. Apoi ceru să conducă și Niculiță.  

Sania se răsturnă de două ori. Trecu la cârmă iar Vasilică. Și tot așa, nici nu știau cum fuge 

timpul.  

Se înseră când copiii intrară în curte.  

- Acum se vine? le strigă mama. N-ați patit nimic?  

-N-am pățit. Și copiii intrară bucuroși în casă, cu gândul că a doua zi vor merge iar la 

săniat.  

                            (La săniuș, de Ion Agârbiceanu) 

 

1.Când  s-a făcut iarna  stăpână peste sat? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 

a. la  o lună 



b.  la o săptămână 

c. la doar două zile 

d. la începutul săptămânii 

 

2.Scrieți pe spațiul de mai jos cuvintele care arată ce fac fulgii de nea! 

……………………………………………………..  

3. Cum arată satul după venirea iernii ? 

Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău. 

………………………………………………….. 

4.Copiii se dădeau cu sania: 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 

a. Pe pârtie 

b. Pe coastă 

c. Pe ulițele satului 

d. La poalele dealului 

 5. Pe sanie cel care s-a asezat pentru prima dată în față a fost: 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 

a. Vasilică 

b. Niculăiță 

c. Nicușor 

d. Vasilica 

6.De ce credeți că părinții i-au lăsat cu greu  la săniuș pe copii? 

 Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău. 

……………………………………………….. 

7. Copiii au venit acasă de la săniuș: 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 

 

a. devreme 

b. pe înserat 

c.noaptea târziu 

d.după două ore 

 



 8. La întoarcerea de la săniuș, când au intrat în curte,  copiii au fost întâmpinați de : 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 

 

a. frații mai mici 

b. surori 

c. mama 

d. bunica 

 

9.Notează cu A (adevărat) și F(fals): 

a. Timpul a trecut repede la săniuș . 

b. Copiii când au intrat în casă erau  triști. 

c. Sania s-a răsturnat de trei ori. 

d.Niculăiță nu a vrut să conducă sania. 

  

10. Cu ce gând au intrat copiii în casă? 

Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău 

………………………………………………………………………………………………… 

Răspunsuri corecte: 

1. b  

2.  Exemplu de răspuns: Se opreau pentru o clipă nehotarâți, apoi coborau iar și iar se 

opreau.      

3. Ulițele satului sunt acoperite de un covor alb si gros. Casele par mai mici, 

dormitand sub acoperisurile grele.  

4.b 

5.a 

6. Exemplu de răspuns: Le era teamă să nu pățească ceva rău. 

Acolo sunt sănii mai mari care îi pot doborî. 

7.b 

8.c 

9. Adevărat –a 

Fals-b,c,d 

10. Cu gândul că a doua zi vor merge iar la săniat. 
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