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Citește textul! 
 

Sub ciupercă 

 

     O biată furnicuță mergea pe poteca îngustă din pădure. Deodată a  început să plouă cum nu mai 

văzuse sărmana de ea. Unde să se ascundă? Norocul ei că a zărit o ciupercuță care era tocmai bună de 

umbrelă. 

      - Ce bine, a zis furnica înțeleaptă, n-o să mă ude ploaia sub ciupercuță! 

     N-a stat prea mult, că din aer s-a auzit un fâlfâit ușor. Era un fluture mare, colorat, care i-a spus cu 

blândețe: 

     -  Lasă-mă și pe mine sub umbreluța ta, că ud n-o să mai pot zbura! 

     -  Unde să te primesc?- zise furnica. Și eu abia mi-am făcut loc! 

     - Nu-i nimic! Mai bine mai înghesuiți, dar nu supărați! 

Furnica i-a făcut loc fluturașului sub ciupercă. N-au stat prea mult timp singuri. Ploaia nu se mai oprea 

și, chițăind disperat sub o frunză, s-a apropiat și un șoricel mititel: 

     -Brr! Ce ploaie! Faceți-mi și mie puțin loc, că mi-am udat 

blănița de tot!      

     - Unde să-ți facem loc? N-avem unde! 

     - Mai înghesuiți-vă puțin!             

     Și, în mod ciudat, sub ciupercă s-a mai găsit încă un loc. Iar 

ploaia tot curgea și nu vroia să înceteze deloc. Lângă ciupercă 

țopăia o vrabie și se plângea: 

     -Cirip-cirip, am penele ude rău de tot și n-am unde să mă 

duc... Mai am și eu puțin loc sub umbreluța voastră?      

     - Unde să te primim? N-avem loc! 

    - Mai strângeți-vă puțin, vă rog!  

     -Sigur, hai repede! Au răspuns cei trei, veseli că mai au pe cineva cu care să vorbească. Însă nimeni 

nu-și putea explica de ce sub ciupercă era tot mai mult spațiu. 

     Iepurașul speriat trecea și el grăbit pe potecuța din pădure. Ploua din ce în ce mai tare și, uitânduse 

în stânga și în dreapta, i-a văzut pe cei patru prieteni povestind la adăpostul pălăriei roșii cu buline. 

     -Hei, salut! Nu mă primiți și pe mine în grupul vostru? 

     -Cu plăcere, dar nu cred că mai e loc!- a zis fluturele. 

     -Ba uite că mai e loc!- a spus mirat șoricelul. Cum s-o fi întâmplat?... 

     -Hai repede, iepurașule, că te uzi de tot!- a spus furnica cea înțeleaptă. 

     N-a apucat iepurașul să-și usuce bine blănița, că apare și vulpea șireată: 
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     -Vai, haina mea de blană roșcată este complet distrusă! Cum mă voi duce diseară în vizită?- se 

plângea ea. 

     -Hai cu noi sub ciupercă- a strigat șoricelul,- că uite ce de loc a mai rămas! 

     Însă tocmai atunci, ca prin minune, ploaia s-a oprit, iar razele soarelui au pătruns printre crengile 

copacilor. 

     Toți au pornit care încotro, în afară de furnicuță care era tare îngândurată: 

     -Când a început ploaia, nu încăpeam decât eu sub ciupercă. Apoi au avut loc toți ceilalți. Cum a fost 

posibil? 

- Oac - oac - oac! Oac - oac - oac! - a râs cineva. 

Toţi s-au întors și au observat că pe pălăria ciupercii şade o broscuţă şi râde în hohote: 

- Eh, voi! Ciuperca ... N-a terminat ce-a avut de spus şi a dispărut. 

         Toţi au privit cu băgare de seamă la ciupercă şi au priceput de ce la început abia era loc pentru 

unul singur, iar apoi au avut loc sub ea toţi cinci. 

         Voi aţi priceput, copii? 

 

                                                        (Sursa: text adaptat pe baza textului lui Vladimir Suteev) 
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Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

 

Ce s-a întâmplat deodată în pădure? 

 

                       a. a apărut un tigru 

  b. a început să plouă 

  c. s-a întunecat                                                       

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 
 

    Unde s-a ascuns furnicuța? 

 

a. sub o frunză 

                               b.   sub un acoperiș 

                               c.   sub ciupercă                                                                                                     
 Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! Cum se termină propoziția 
începută? 

 

      Din aer s-a auzit ... 

 

                 a. un fâlfâit ușor. 

  b. un strigăt. 

  c. un trăsnet.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

  

1. 

2. 

3. 
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4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! Cum se termină propoziția 
începută? 

 

        De sub frunză s-a apropiat un ... 

 

                  a. fluturaș. 

   b. vulpe. 

   c. șoricel. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!  
 

  Cine și-au găsit adăpost sub ciupercă? 

 

 a. furnica, fluturele, vrabia, iepurașul și vulpea 

 b. furnica, fluturele, șoricelul, vrabia și iepurașul  

 c. șoricelul, fluturele, vulpea, vrabia și iepurașul 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

6. Potrivește  personajele cu trăsăturile lor! Scrie în tabel litera corespunzătoare sub 
fiecare număr! 
   

  1. furnică    a. mititel 

  2. șoricel           b. colorat 

  3. fluture    c. înțeleaptă 

 

 

 

                               
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

1. 2. 3.  

   

4. 

5. 

6. 
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7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!  
 

              În ce ordine au sosit animalele sub ciupercă? 

               

a. 1.furnica 2.fluturele 3.șoricelul 4.vrabia 5.iepurașul  

b. 1. fluturele 2. furnica 3. iepurașul 4.vrabia 5. șoricelul 

c. 1.furnica 2.fluturele 3. iepurașul 4.vrabia 5. șoricelul 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 
 

                Unde a vrut să plece vulpea  diseară? 

 

       a. la vânat 

       b. în poiană 

       c. în vizită 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

9.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

 

  De ce nu a intrat vulpea sub ciupercă? 

 

  a. Pentru că animalele nu l-au lăsat. 

  b. Pentru că s-a oprit ploaia. 

  c. Pentru că s-a speriat. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

  

7. 

8. 

9. 
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10.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! Cum se termină propoziția 
începută? 

 

  Razele soarelui au pătruns... 
 

        a. printre frunzele copacilor. 

     b. printre flori. 

     c. printre crengile copacilor. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

11.  Completează fiecare propoziție pe baza textului citit! 

 

 O furnică mergea pe ______________________.  

 

 Din aer s-a auzit un _____________________________________. 

 

 Chițăind disperat s-a apropiat un __________________________. 

 

           Pe pălăria ciupercii ședea ________________________________. 

 

                                                                                                               Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

12.  Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) propozițiile! 
 

       Vrabia a sosit sub ciupercă după șoricel. ______ 

 

     Animalele nu l-au primit pe iepure sub ciupercă. ______ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

  

10. 

11. 

12. 
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13.  Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) propozițiile! 
 

 Fluturele s-a ascuns sub ciupercă pentru că i-a fost frică de furtună. _____ 

 

 Toți au avut loc sub ciupercă pentru că ciupercile cresc atunci când plouă. ______ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14.  Completează propozițiile cu ideile tale! 
 

  Când furnica a observat ciuperca, a zis: 

 

  – ________________________________________________________________ 

 

  Fluturele s-a rugat de furnică: 

 

  – ________________________________________________________________  

 

  După ce s-a oprit ploaia, vulpea a spus: 

 

  – ___________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

  

13. 

14. 
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15. Povestește, în 4-5 propoziții, ce s-a întâmplat după ce s-a oprit ploaia! 

 

 

______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  
 

 

 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

 

15. 


