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Oul albastru 

În cotețul găinilor este mare agitație. Găina Agata a făcut un ou albastru! Cocoșul o privește 

bănuitor. Celelalte găini șușotesc. De unde a apărut oul albastru ? Poate că Agata este bolnavă . 

Găinile cheamă doctorul , care o consultă temeinic pe Agata și spuse : 

- Cazul este limpede : Agata este o găină de Paști. 

- O găină de Paști ? 

Doctorul Broscoi explică : 

- În această perioadă , Agata face ouă colorate.Dar nu va dura mult . După 

Paște , trece . Nu este nevoie să-i prescriu nici o doctorie . 

Acum Agata este foarte mândră !În fiecare dimineață face câte un ou colorat , când roșu , 

când verde , când violet.Iar o dată , chiar un ou în carouri galbene ! 

 

 

OUL ALBASTRU 

Activităţi de învăţare 

 

I. Extragerea informaţiilor explicit formulate 

 

Activitatea 1.          Ciorchinele  - Sărbătoarea Paştelui ( prin ghidare , cu ajutorul 

întrebărilor se ajunge la expresia ,, ouă colorate de Paşti ,, ) 

Activitatea 2.           Citirea textului la prima vedere 

 

 



 

II. Formularea unor concluzii directe  

 

Activitatea 3.            Procedeul recăutării    -    Pe grupe , elevii citesc textul împărţit pe 

fragmente de către propunător  

          Grupele  1 , 4    - primul fragment 

          Grupele  2 , 5    – al doilea fragment 

          Grupele  3 , 6   - al treilea fragment  

Elevii fiecărei grupe citesc împreună fragmentul primit , îşi pun întrebări în legătură 

cu el  , discută , apoi prezintă celorlalte grupe fragmentul citit , în ordinea desfăşurării 

întâmplărilor. 

 

III. Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor 

 

Activitatea 4.          Cubul   ( se rotesc feţele cubului ) 

a) Descrie : Cine era Agata ?  

b) Compară : Cum era Agata faţă de celelalte găinuşe ? 

c) Asociază : Cine se mai ocupă să facă ouă colorate la Paşti ? 

d) Analizează : Cum erau ouăle Agatei ?  

e) Argumentează pro / contra : Aţi vrea să aveţi o astfel de găinuşă acasă ?                              

Dacă da , de ce ? Dacă nu , de ce ? 

 

IV. Examinarea şi evaluarea conţinutului , a limbajului şi a elementelor textuale 

 

Activitatea 5.     Cvintetul      Titlu 

                                             Descriere ( 2 însușiri) 

                                                             Acţiune  (3 cuvinte) 

                                                             Sentimente (O propoziție formată din 4 cuvinte) 

                                                             Exprimarea esenţei 

 

 

 



 

OUL ALBASTRU 

- Test  - 

• De ce a fost chemat doctorul Broscoi în vizită la găinuşa Agata ? 

 

A) Pentru că în coteţul găinilor era mare agitaţie  

B) Pentru că găinuşa Agata a făcut un ou albastru  

C) Pentru că găinuşa era bolnavă  

D) Pentru că cocoşul o privea bănuitor  

 

• Aşează propoziţiile următoare în ordinea în care s-au petrecut întâmplările din povestire  

......  Doctorul Broscoi constată că Agata nu e bolnavă , ci este o găinuşă de Paşti  

.....  Găinuşa Agata a făcut un ou albastru . 

...... Agata face în fiecare dimineaţă un ou colorat . 

....... În coteţul găinilor e mare agitaţie . 

 

• Aţi aflat că găinuşa Agata nu era bolnavă . Găsiţi în text două exemple care să ilustreze că 

Agata  „era o găină de Paşti „ 

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

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

 

• În povestire aflăm despre întâmplarea ciudată a găinuşei Agata .Găseşte în text o dovadă 

care să arate că găinuşa făcea astfel de ouă colorate doar de Paşti . 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


