
 

FIȘĂ DE LUCRU 

Pof. înv. primar Buzduga Alina-Maria 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

Clasa a III-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiectul: Scrierea funcţională cu scop practic, informativ. Copieri, transcrieri, dictări, felicitarea, cartea 

poştală. *Invitaţia 

 

I. Înțelegerea textului         

 

Citește textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele propuse: *  

În zori, sună deșteptătorul. Dan sare din pat și iese în prag. 

- Bună dimineața, Dănuț! Ce s-a întâmplat de te-ai trezit cu 

noaptea-n cap? se miră mama. 

- Bună dimineața! răspunde Dănuț cu ochii aproape închiși. 

Eu, de azi înainte, vreau să fiu om harnic! 

- Bravo! Acum du-te și te spală! 

- Nu, nu mă spăl! O să-mi sperii somnul, iar eu vreau să 

mai dorm. Aștept doar sărăsară soarele. Bunelul spune mereu 

că omul harnic trebuie să fie în picioare când răsare soarele… 

Mai bine fă ce spui, decât să spui ce faci! 

 

1. Dictare * 

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

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

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

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

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

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

  

2. Răspunde la întrebări: 

a) Când s-a trezit Dănuț? 

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

b) De ce băiatul nu a vrut să se spele? 

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

c) Ce l-a învățat bunelul pe nepot? 

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

………………………………………………………………………………………… 



3. Explică enunțul de la finalul textului: „Mai bine fă ce spui, decât să spui ce faci!” 

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

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

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

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

4. Scrie un titlu potrivit textului: 

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

  

II. Elemente de construcție a comunicării        

 

1. Transcrie enunțurile care arată: 

a) Planul lui Dănuț 

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

b) Cuvintele mamei 

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

c) Sfatul bunicului 

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

  

2. Scrie cuvinte cu sens asemănător: 

mirat –  ………………….……………  harnic –…………………………..………… 

vrea - ……………….…………….… cu noaptea-n cap -  ………………………… 

  

3. Scrie cuvinte cu sens opus: 

răsare - ………………………………..     spune - ………………………………… 

harnic -  ………………………………      închiși - …………………..…………… 

  

4. Realizează comparații: 

harnic ca o ………………………………………………… 

luminos ca un …………………………….……………….. 

grijuliu precum ……………………………………………. 

  

5. Alcătuiește enunţuri în care cuvintele subliniate din text să aibă alte sensuri: 

  

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

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

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

  
  

 



 

  

III. Scrierea imaginativă           

 

1. Redactează o felicitare adresată lui Dănuț pentru performanțele lui școlare ulterioare: 

 

  

2. Alin este în tabără la munte. El a scris o carte poștală părinților săi, dar a strecurat câteva 

greșeli. Transcrie corect conținutul aceteia, pe spațiile de mai jos: 

  

Vălenii de munte, 4. 07. 2021  

Dragii mei! 

Tabăra e ecscelentă, munți ne salută în fiecare dimineață  iar cabanele noastre sânt amenajate 

ca întrun sătuc al piticilor. Vizităm împrezurimile, facem drumeții și ne înprietenim.  

îmi ieste dor de voi. 

       Alin 

 

  

 

  

 

 

 

Destinatar_________________________ 

__________________________________ 

Strada_____________________________ 

Nr._______Bloc_______Scara_________ 

Etaj________ Ap.______ 

Oraşul______________ Judeţul__________ 

 



  

3. Este ziua ta. Invită-ţi prietenul la petrecere, completând invitaţia de mai jos: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
*Textul  de la exercițiul 1va fi acoperit în prealabil cu un eșantion și descoperit după momentul dictării. 

Dictarea va fi: „ În zori ……….… om harnic!” 

 


