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                   Amintiri din copilărie 

                                                                 ION CREANGĂ 

        (fragmente) 

 

           * Citește textul. 

* Găsește explicația  cuvintelor al căror sens nu îl cunoști. 

  

“Dragi-mi erau tata şi mama, fraţii şi surorile şi băieţii satului, tovarăşii  mei din 

copilărie, cu cari, în zilele geroase de iarnă, mă desfătam pe gheaţă şi la săniuş, iar vara, în zile 

frumoase de sărbători, cântând şi chiuind, cutreieram dumbrăvile şi luncile umbroase, prundul cu 

ştioalnele, ţarinile cu holdele, câmpul cu florile şi mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau 

 zorile în zburdalnica vârstă a tinereţii! Asemenea, dragi-mi erau şezătorile, clăcile, horele şi 

toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însufleţire! De piatră de-ai fi fost, şi 

nu se putea să nu-ţi salte inima de bucurie când auzeai, uneori în puterea nopţii, pe Mihai 

scripcarul din Humuleşti umblând tot satul câte c-o droaie de flăcăi după dânsul şi cântând. 

……………………………………………………………………………………………. 

Apoi lasă-ţi, băiate, satul, cu tot farmecul frumuseţilor lui, şi pasă de te du în loc străin şi 

aşa depărtat, dacă te lasă pârdalnica de inimă! 

…………………………………………………………………………………………….  

Dar zadarnică trudă! Mama avea alte gânduri; ea îmi pregătea cu îngrijire cele 

trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime: 

— Ioane, cată să nu dăm cinstea pe ruşine şi pacea pe gâlceavă!... Ai să pleci unde zic eu. 

Şi Zaharia lui Gâtlan merge cu tine. Luca Moşneagu, megieşul nostru, vă duce cu căruţa cu doi 



cai ca nişte zmei. Ia, mai bine, repezi-te până la el de vezi, gata-i de drum? Că mâine 

desdimineaţă, cu ajutorul Domnului, plecaţi. 

— Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să mă omori! ziceam eu, plângând cu 

zece rânduri de lacrimi. Mai trăiesc ei oamenii şi fără popie. 

— Degeaba te mai sclifoseşți, Ioane, răspunse mama cu nepăsare! la mine nu se trec 

acestea...  Să nu mă faci, ia acuş, să iau culeşerul din ocniţă şi să te dezmierd cât eşti de mare! “ 

 

 

 1. Scrie sinonime pentru cuvintele subliniate. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………............

............................................................................................................................................................ 

2. Scrie antonime pentru cuvintele îngroșate. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………............

........................................................................................................................................................... 

3. Imaginează-ți că ești Nică și continuă dialogul cu mama. 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………............

........................................................................................................................................................... 

4. Analizează cuvintele subliniate în problema de la cerința 5  și pe cele obținute prin 

scrierea numărului îngroșat,cu litere. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

                                                                              

5. Rezolvă problema: 

Nică era cu  prietenii lui. Ei au găsit 89 de cuiburi în luncă și de 3 ori mai multe, în 

dumbravă. 

În jumătate dintre aceste cuiburi erau câte 2 ouă, iar în celelalte erau câte 4. 

Câți pui vor ieși, în total?         

                                                                                                                     

(În cazul în care problema ți se pare prea dificilă, poți să ții cont doar de primul alineat și  

să formulezi o întrebare astfel încât problema să se rezolve prin două operații). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………............................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

6. Compune și rezolvă o problemă după unul dintre exercițiile: 

a)   108 + 108x  2= 

b) (108+ 108x 2) :  2= 



 Pentru enunț, inspiră-te din “Amintiri din copilărie” sau dintr-o poveste scrisă de același 

autor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7. Scrie ce grup formează persoanele denumite de cuvintele scrise cu roșu (a), apoi cu 

verde (b). 

a)……………………………………………………………………………………………............

...........................................................................................................................................................  

b)……………………………………………………………………………………………............

............................................................................................................................................................ 

   

 Dacă ai terminat, colorează această imagine și scrie titlul fragmentului pe care îl 

ilustrează. 

  

                                      

                                ……………………………………………………………. 


