
Prof. Itinerant:                                                           FIŞE  DE  LUCRU                                           „Bunicul” de Barbu Ștefănescu - Delavrancea 

Nr. 

ex. 

Fişă de lucru (mod independent) Fisă de lucru (mod independent+individual) Fisă de lucru (mod parţial independent+individual) 

1. Completaţi: 

Povestea este scrisă de ................................................ 

Întâmplarea se petrece ................................................ 

 Cei doi nepoți  se ceartă pe......... ................................  

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

Bunicul îi împacă............................................................ 

şi ................................................................... . 

Bifaţi  răspunsurile corecte : 

-.Autorul poveştii este :    

 H.C.Andersen                Barbu Șt.Delavrancea   

- Enunțul‟  Ochii blânzi și măngâietori privesc spre 

poartă„  face parte din povestea :    

       Bunicul                                Bunica  

 -Personajele poveştii sunt : 

Ionel          Un băietan și o fetiță     Colț-Alb   

 

Transcrieţi titlul şi autorul poveştii : 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. 2 

2. 

Găsiţi cuvintele care au acelaşi înţeles: 

albe - ................................. 

ochi blânzi - .............................. 

îl trecură lacrimile......................................... 

tata- moșu ................................... 

suspinând- .................................... 

purtare - ....................................... 

Notaţi cu  X explicaţiile adevărate : 

albe  imaculate       pure        argintii  

prieteni   amici      duşmani       rude  

sări   urca     cățăra         agăța   

se lăuda  se minuna      se  fălea     se mândrea  

purtare   întâmplare   comportament     gândire  

 

 

 

Alegeţi şi uniţi : 

 

                                                                     

        alb                         tata- moșu            

  

1.  
3. 

Scrieţi cuvinte cu sens opus: 

prieten - ................................ 

bătrân  - ................................. 

se ceartă......................... 

suspină- ................................ 

Scrieţi cuvinte cu sens opus: 

prieten ≠ ................................ 

bătrân ≠ ................................. 

se ceartă ≠ să........................... 

suspină ≠ ................................ 

Uniţi cuvintele cu sens opus: 

prieten                                                      râs 

bătrân                                            pace(împăcare) 

ceartă                                                       duşman 

plâns                                                         tânăr 
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4. 

 

Alintaţi cuvintele : 

 fată-...............................  

 băiat-...............................  

 bunic-............................... 

 mustață-...............................     

 obraz-............................... 

 cald-............................... 

 

Alintaţi cuvintele : 

 fată-...............................  

 băiat-...............................  

 bunic-............................... 

 mustață-...............................     

obraz-............................... 

 cald-.............................. 

 

Alintaţi cuvintele : 

 fată   fetiţă  

băiat  ...............................  

mustață  ...............................     

cald ............................... 

6.  

5. 

Ordonaţi urmatoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 
   peste   mulți și grei       plete     ani        au nins . 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Ordonaţi urmatoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 

           peste     mulți și grei    plete    ani      au nins.   

 Peste  plete  ____________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Ordonaţi urmatoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 
           peste      au nins  plete  . 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

6. 

Despărţiţi în silabe cuvintele, scrieţi câte silabe are 

fiecare, apoi alcătuiţi cu ele enunţuri : 

fiindcă-..........................................................     

fiinţă- ...........................................................     

fiică- ............................................................  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Despărţiţi în silabe cuvintele, scrieţi câte silabe are 

fiecare, apoi alcătuiţi cu ele enunţuri : 

fiindcă-.........................................................     

fiinţă- ..........................................................     

fiică- ............................................................  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Scrieţi cuvintele încă o dată : 

  --------------------------------------------------------------------------                 

_________________________________________________ 

fiindcă     ___________________________________________ _ ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________ 

fiinţă          ___________________________________________  ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

 _________________________________________________ 

fiică          ___________________________________________ _ ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 



Prof. Itinerant:                                                           FIŞE  DE  LUCRU                                           „Bunicul” de Barbu Ștefănescu - Delavrancea 

EXERCIŢIUL NR. 1 

 

 

1. Completaţi:   

Povestea este scrisă de................................................... 

Întâmplarea se petrece ................................................ .  

Cei doi nepoți se ceartă pe ............................................ 

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

Bunicul îi împaca pe .................................................... 

 şi ................................................................... . 

 

 

 

Bifaţi  răspunsurile corecte : 

-.Autorul poveştii este :    

 H.C.Andersen                Barbu Șt. Delavrancea   

- Enunțul‟  Ochii blânzi și măngâietori privesc spre 

poartă„  face parte din povestea  :    

             Bunicul        Bunica    

 -Personajele poveştii sunt : 

Ionel         Un băietan și o fetiță       Colț- alb   

 

 

Transcrieţi titlul şi autorul poveştii : 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ____________________________________________________________ 

___________________________________________  _________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Descriptori de performanţă 

FB *Completează enunţurile cu informaţia corectă, 

*Scrie corect ortografic, 

*Citeşte singur, înţelege şi respectă cerinţa de 

lucru, 

*Recunoaşte informaţia corectă bifând varianta 

corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie corect (formă şi conţinut) titlul şi 

autorul, 

B *Completează parţial (5 informaţii) enunţurile cu 

informaţia corectă, 

* Scrie  ortografic  parţial corect (maxim3 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după explicaţii 

suplimentare, 

*Recunoaşte informaţia corectă (3 informaţii)  

bifând varianta corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie corect (conţinut) titlul+autorul şi 

parţial corect ortografic (maxim 2 greşeli),  

S *Completează parţial (3 informaţii) enunţurile cu 

informaţia corectă, 

* Scrie  ortografic parţial corect (maxim 5 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după explicaţii 

suplimentare, 

*Recunoaşte informaţia corectă (2 informaţii)  

bifând varianta corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie parţial corect (conţinut) titlul/autorul şi 

parţial corect ortografic (maxim 2 greşeli),  



Prof. Itinerant:                                                           FIŞE  DE  LUCRU                                           „Bunicul” de Barbu Ștefănescu - Delavrancea 

EXERCIŢIUL NR. 2 

 

 

2. Găsiţi cuvintele care au acelaşi înţeles: 

albe- ................................. 

ochi blânzi - .............................. 

îl trecură lacrimile......................................... 

tata- moșu ................................... 

suspinând-........................................ 

purtare - ....................................... 

Notaţi cu  X explicaţiile adevărate : 

albe  imaculate       pure        argintii  

prieteni   amici      duşmani       rude  

sări   urca     cățăra         agăța   

se lăuda  se minuna      se  fălea     se mândrea  

purtare   întâmplare   comportament     gândire  

 

 

 

 

 

Alegeţi şi uniţi : 

  
 

                                                                   
  alb       tata- moșu 
 

                                                                        

Descriptori de performanţă 

FB *Asociază corect cuvintele sinonime, 

*Scrie corect ortografic, 

*Citeşte singur, înţelege şi respectă cerinţa de 

lucru, 

*Recunoaşte sensul cuvintelor bifând varianta 

corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte singur cuvintele şi realizează corect 

asocierea cuvânt-imagine, 

B *Asociază parţial corect cuvinte sinonime (3-4), 

* Scrie  ortografic parţial corect (maxim 3 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după explicaţii 

suplimentare, 

*Recunoaşte parţial sensul cuvintelor (4) bifând 

varianta corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte singur cuvintele şi realizează corect doar 

o asociere cuvânt-imagine, 

S *Asociază parţial corect cuvinte sinonime (2-3), 

* Scrie  ortografic parţial corect (maxim 5 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după explicaţii 

suplimentare, 

*Recunoaşte parţial sensul cuvintelor (min.2) 

bifând varianta corectă, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte cu ajutor cuvintele şi realizează corect 

asocierea cuvânt-imagine, 
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EXERCIŢIUL NR. 3 

 

 

 

 

 

 
3. 

Scrieţi cuvinte cu sens opus: 

prieten - ................................ 

bătrân  - ................................. 

se ceartă......................... 

suspina- ................................ 

 

Scrieţi cuvinte cu sens opus: 

prieten ≠ ................................ 

bătrân ≠ ................................. 

se ceartă ≠ să........................... 

suspină ≠ ................................ 

 

Uniţi cuvintele cu sens opus: 

prieten                                                      râs 

bătrîn                                              pace(împăcare) 

ceartă                                                       duşman 

plâns                                                         tănăr 

Descriptori de performanţă 

FB *Asociază corect cuvintele antonime, 

*Scrie corect ortografic, 

*Citeşte singur, înţelege şi respectă cerinţa de 

lucru, 

*Asociază corect cuvinte antonime (min.3), 

*Scrie corect ortografic, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte singur cuvintele şi realizează corect 

asocierea dintre cuvintele antonimice, 

B *Asociază parţial corect cuvinte antonime (3), 

*Scrie ortografic parţial corect (maxim 2 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după explicaţii 

suplimentare, 

*Asociază parţial corect cuvinte antonime (min.3), 

*Scrie ortografic parţial corect (maxim 2 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte singur cuvintele şi realizează corect  3 

asocieri dintre cuvintele antonimice, 

S *Asociază parţial corect cuvinte antonime (2), 

*Scrie  ortografic parţial corect (maxim4 greşeli), 

*Asociază parţial corect cuvinte antonime (2), 

*Scrie  ortografic parţial corect (maxim 4 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte cu ajutor cuvintele şi realizează corect 2-

3 asocieri dintre cuvintele antonimice, 
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EXERCIŢIUL NR. 4 

 

 

 

 

 
4. 

Alintaţi cuvintele : 

 fată-...............................  

 băiat-...............................  

  bunic-............................... 

 mustață-...............................     

 obraz-............................... 

 cald-................................ 

 

Alintaţi cuvintele : 

 fată-...............................  

 băiat-...............................  

bunic-............................... 

 mustață-...............................     

 obraz-............................... 

 cald-............................................................. 

Alintaţi cuvintele : 

 fată   fetiţă  

băiat  ...............................  

mustață  ...............................     

cald ............................... 

Descriptori de performanţă 

FB *Asociază corect forma cuvintelor diminutive, 

*Scrie corect ortografic, 

*Asociază corect forma cuvintelor diminutive, 

*Scrie corect ortografic, 

*Respectă cerinţa de lucru după modelul dat, 

*Asociază corect forma cuvintelor diminutive, 

*Scrie corect ortografic, 

B *Asociază parţial corect  forma cuvintelor 

diminutive (minim 3), 

*Scrie ortografic parţial corect (maxim 3 greşeli), 

*Asociază parţial corect  forma cuvintelor 

diminutive (minim 3), 

*Scrie ortografic parţial corect (maxim 3 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte singur cuvintele şi scrie corect  2 cuvinte 

diminutive, 

S *Asociază parţial corect  forma cuvintelor 

diminutive (minim 2), 

*Scrie  ortografic parţial corect (maxim 5 greşeli), 

*Asociază parţial corect  forma cuvintelor 

diminutive (minim 2), 

*Scrie  ortografic parţial corect (maxim 5 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Citeşte cu ajutor cuvintele şi  scrie corect  2 

cuvinte diminutive, 
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EXERCIŢIUL NR. 5 

 

5. 

Ordonaţi următoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 

peste   mulți și grei       plete     ani        au nins 

. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Ordonaţi urmatoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 

peste   mulți și grei       plete     ani        au nins 

Peste plete t _______________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Ordonaţi urmatoarele cuvinte pentru a alcătui o 

propoziţie: 

               Peste      au nins  plete  . 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Descriptori de performanţă 

FB *Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie corect ortografic, 

*Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie corect ortografic, 

*Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie corect ortografic, 

B *Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (o greşală), 

*Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (o greşală), 

*Ordonează corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (o greşală), 

S *Ordonează parţial corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (2 greşeli), 

*Ordonează parţial corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (2 greşeli), 

*Ordonează parţial corect cuvintele în propoziţie, 

*Scrie ortografic parţial corect (2 greşeli), 
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EXERCIŢIUL NR. 6 

7.  

6. 

Despărţiţi în silabe cuvintele, scrieţi câte silabe are 

fiecare, apoi alcătuiţi cu ele enunţuri : 

fiindcă-..........................................................     

fiinţă- ...........................................................     

fiică- ............................................................  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Despărţiţi în silabe cuvintele, scrieţi câte silabe are 

fiecare, apoi alcătuiţi cu ele enunţuri : 

fiindcă-.........................................................     

fiinţă- ..........................................................     

fiică- ............................................................  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Scrieţi cuvintele încă o dată : 

  --------------------------------------------------------------------------                 

_________________________________________________ 

fiindcă     ___________________________________________ _ ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________ 

fiinţă          ___________________________________________  ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

 _________________________________________________ 

fiică          ___________________________________________ _ ____ 

 

                       -------------------------------------------------------------------------- 

 

Descriptori de performanţă 

FB *Desparte în silabe corect cuvintele, 

*Precizează corect numărul silabelor, 

*Alcătuieşte 3 enunţuri logice, 

*Scrie corect ortografic, 

*Desparte în silabe corect cuvintele, 

*Precizează corect numărul silabelor, 

*Alcătuieşte 3 enunţuri logice, 

*Scrie corect ortografic, 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie corect cuvintele, 

B *Desparte în silabe parţial corect 2 cuvinte, 

*Precizează corect numărul silabelor pentru 2 

cuvinte, 

*Alcătuieşte 3 enunţuri logice, 

*Scrie parţial corect ortografic (maxim 2 greşeli), 

*Desparte în silabe parţial corect 2 cuvinte, 

*Precizează corect numărul silabelor pentru 2 

cuvinte, 

*Alcătuieşte 3 enunţuri logice, 

*Scrie parţial corect ortografic (maxim 2 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie parţial corect cuvintele (o greşeală),  

S *Desparte în silabe parţial corect 1 cuvânt, 

*Precizează corect numărul silabelor pentru 1 

cuvânt, 

*Alcătuieşte 2 enunţuri logice, 

*Scrie parţial corect ortografic (maxim 5 greşeli), 

*Desparte în silabe parţial corect 1 cuvânt, 

*Precizează corect numărul silabelor pentru 1 

cuvânt, 

*Alcătuieşte 2 enunţuri logice, 

*Scrie parţial corect ortografic (maxim 5 greşeli), 

*Respectă cerinţa de lucru după ce i se comunică 

cerinţa, 

*Transcrie parţial corect cuvintele (2 greşeli),  
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