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CÂINELE ŞI PISICA 

Câinele şi pisica sunt animale cu firi şi obiceiuri diferite , dar amândouă pot trăi şi în 

casă  , nu numai în fermă , adică pot fi domesticite de om . 

Nasul câinelui este numit trufă. Foarte  sensibil , este mereu umed şi lucios . Când nu este 

aşa , înseamnă că acel câine nu este bine . Percepe o vastă gamă de mirosuri care ghidează 

comportamentul câinelui . Câinele percepe bine culorile albastru şi galben , restul culorilor sunt 

percepute ca nuanţe de gri . Are un auz foarte sensibil , de aceea poate fi văzut bucurându-se de 

sosirea stăpânului înainte ca acesta să fie prezent . 

Pisoii sunt foarte curioşi şi vioi şi îşi petrec ziua jucându-se , alergând unul după celălalt , 

luptându-se şi cercetând împrejurimile .Pisica mamă îi alăptează în general timp de circa 

cincizeci de zile . Apoi , din săptămâna a patra începe înţărcarea , când puii încep să se 

aventureze în afara cuibului matern . 

Torsul , adică sunetul acela pe care pisica îl produce când este relaxată şi mulţumită , este 

produs de coardele vocale ale acesteia . Ea are şi un auz foarte fin . 

 

Câinele și pisica 

Exemple de activități pentru înțelegerea textului 

1. Explozia stelară : 

A)Ce știți despre nasul câinelui ? 

B) Cine își petrece ziua jucându-se , cercetând împrejurimile ? 

C) Unde locuiesc câinele și pisica ? 



D) De ce toarce pisica ? 

E) Când se bucură câinele ? 

 

2. Diagrama Venn : 

 

Exemplu:  Elemente comune : 

• Animale domestice                  Animale de companie              Prietenii omului  

 

                         Elemente diferite : 

Câinele :  

• Percepe multe mirosuri  

• Percepe culorile albastru și galben  

• Latră  

Pisica : 

• Puișorii sunt curioși și vioi , aleargă unul după altul  

• Pisica are un auz foarte fin  

• Toarce  

câinele pisica



 

 

3. Realizați un ciorchine pe două grupe :  

Grupa I : Câinele  

Grupa II : Pisica  

Câinele : păzitorul casei , animal domestic , prietenul omului , devotat , cu simțul 

mirosului bine dezvoltat , etc. 

Pisica : animal domestic , mamă bună , îngrijește puii , prinde șoareci , auz foarte 

fin , prinde șoareci , toarce când e fericită ,etc. 

 

4. Mozaicul pe 4 grupe : 

Grupa I : Caută în text informații despre nasul câinelui și simțurile sale . 

Grupa II : Caută în text informații despre pisoi și modul în care sunt îngrijiți de 

mama lor. 

Grupa  III : Caută în text informații despre relația câinelui cu omul . 

Grupa IV : Caută în text informații despre torsul pisicii . 

 

Câinele şi pisica 

test 

 

I. Formularea unei concluzii directe . 

1. Ce fel de animale sunt câinele și pisica ? 

a) Animale sălbatice  

b) Animale de talie mică  



c) Animale cu firi şi obiceiuri diferite  

 

II. Extragerea informațiilor explicit formulate :  

2. Scrie două informații din text referitoare la nasul câinelui . 

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

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

 

III. Interpretarea și integrarea informațiilor : 

3. Ați aflat din text câteva caracteristici ale câinelui și pisicii.Prezentați  două 

informații din text care să descrie câinele și pisica . 

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

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

IV. Examinarea și evaluarea conținutului , a limbajului și a elementelor textuale . 

4. Ați aflat din text că pisoii sunt năzdrăvani.Găsește în text dovezile care să arate 

acest lucru . 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


