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Citește cu atenție textul următor! 
 

Andrei şi piticul 

 
A fost odată, ca niciodată ca-n orice poveste. A fost odată un băieţel pe care-l chema Andrei.  

Andrei era un copil ca toţi copiii: nici prea cuminte, nici prea neascultător, nici prea liniştit dar nici prea 
neastâmpărat, ce mai, ca fiecare dintre voi. Dar Andrei, de fire fiind puţin cam încăpăţânat, avea o mare 
problemă: nu voia nici în ruptul capului să spună cuvintele magice: "te rog". 

În loc de "mama, îmi dai te rog apă" spunea "mamă, dă-mi apă!", în loc de "tată, mă ajuţi te rog să 
mă îmbrac" spunea "tată, ajută-mă să mă îmbrac" şi tot aşa. Părinţii au încercat în fel şi chip să-l înveţe să 
spună aceste cuvinte minunate şi atât de simple "te rog". Nimeni nu ştia din ce motiv Andrei nu vrea să le 
rostească. Parcă s-ar fi certat cândva cu ele. Nimic nu reuşea să-l convingă. Părinţii, ca orice părinţi,după 
multe încercări, deşi Andrei nu rostea cuvintele magice, făceau ce le cerea acesta. Până într-o zi. 

De dimineaţă, Andrei fusese parcă mai neascultător ca niciodată. Neastâmpărat, obraznic, nimic 
nu-i era pe plac. Mama era foarte supărată pe el. La un moment dat, Andrei îi spuse: 

— Mamă, mi-e foame, dă-mi de mâncare! 
— Nu aşa se cere un lucru, îi răspunse mama. 
— Ştii bine că eu nu spun cuvintele magice. 
— Atunci nu vei primi de mâncare. 
Obişnuit că până la urma i se va face pe plac, Andrei continua să ceară de mâncare, în felul lui. 

Dar de data aceasta mama era hotărâtă: 
— Până nu spui "te rog" nu primeşti nimic. 
Timpul trecea şi veni ora somnului de prânz. Cum Andrei era în continuare încăpăţânat, se culcă 

flămând. Şi începu să viseze. Se făcea că părinţii nu-i mai îndeplineau nici o dorinţă. Stând aşa, supărat, 
apăru lângă el un pitic. 

— De ce eşti supărat, Andrei? 
— Părinţii mei nu îmi mai fac de loc pe plac. Dacă le cer să-mi dea ceva nu-mi dau, dacă le cer să 

facă ceva pentru mine nu fac. Sunt foarte supărat. 
— Numai pentru atât, se miră piticul! Tu ştii că noi, piticii, avem puteri magice şi că suntem şi 

foarte buni prieteni cu copiii? 
— Nu ştiam. 
— Ei bine, aşa este. Şi ca să-ţi dovedesc, am să te ajut, dar trebuie să faci ce-ţi spun. Vrei?  
— Da, cum să nu. 
— Ascultă-mă bine. De câte ori vrei ca părinţii să facă ceva pentru tine, tu nu trebuie decât să-mi 

rosteşti numele. Eu te voi auzi oriunde aş fi şi atunci, mă voi face mic, mic, mic de tot, voi zbura lângă 
urechea lor şi le voi şopti să facă ce le ceri. Ei vor crede că vorbele mele sunt gândurile lor şi mă vor 
asculta. Simplu, nu? 

— Foarte simplu. Îţi mulţumesc mult. Dar nu mi-ai spus cum te cheamă. 
— A, da, uitasem. Numele meu este "Te rog". Am plecat! La revedere şi nu uita că te voi ajuta 

întotdeauna. 
Andrei se trezi din somn. Gândul îi era numai la prietenul lui din vis. Se gândi să-l încerce. Merse 

în bucătărie, unde se afla mama sa şi-i spuse: 
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— Mamă, mi-e foame, îmi dai să mănânc? Şi imediat după aceea rosti numele piticului: "Te rog". 
Atunci se petrecu un lucru nemaipomenit. Mama stătu puţin, cu sprâncenele ridicate şi foarte 

atentă, de parcă nu ştia ce se întâmplă. Andrei zâmbi. El ştia că prietenul său, pe care nu-l vedea de mic 
ce se făcuse, îi spunea mamei să-i dea de mâncare. Şi într-adevăr, mama îi răspunse: 

— Da, dragul meu! 
"A mers! Am un prieten minunat,"  gândi Andrei. După ce a mâncat tot a ieşit afară şi le-a povestit 

tuturor prietenilor despre piticul "Te rog", prietenul lor. Toţi care aveau câteodată probleme ca cea a lui 
Andrei, l-au chemat pe pitic în ajutor. Iar piticul abia aştepta asta. De fiecare dată, se făcea mic, mic, 
mic de tot, zbura lângă urechile părinţilor şi le şoptea să facă ceea ce le cereau copiii. 

Nu credeţi, copii? Încercaţi şi voi! 

 

(sursa: www.copilul.ro- povești) 
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Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 
1. Băiețelul din poveste se numește … Încercuieşte varianta corectă! 

A. Adrian; 
B. Alexandru; 
C. Andrei; 
D. Alin. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
2. Ce fel de copil era Andrei? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat! 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
3. Băiețelul nu vroia să spună cuvintele magice "te rog" pentru că … Încercuieşte varianta corectă! 

A. nu știa să vorbească; 
B. era încăpățânat; 
C. era liniștit; 
D. nu asculta de nimeni. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
4. Cum cerea Andrei ceva părinților? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat! 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

4.  

3.  

2.  

1.  
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5. Din cauza lui Andrei, mama era ... Încercuieşte varianta corectă! 

A. supărată; 
B. fericită; 
C. bună; 
D. harnică. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
6. Într-o zi, mama s-a supărat foarte tare și Andrei ... Încercuieşte varianta corectă! 

A. nu s-a mai dus la joacă; 
B. nu s-a jucat la calculator; 
C. nu a mai primit mâncare; 
D. nu s-a dus la grădiniță. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
7. Andrei s-a culcat flămând și … Încercuieşte varianta corectă! 

A. n-a putut sa doarmă; 
B. a început să viseze; 
C. era foarte vesel; 
D. îl durea stomacul. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
8. În vis a apărut lângă el un ... Încercuieşte varianta corectă! 

A. cățel; 
B. vecin; 
C. pitic; 
D. vrăjitor. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

8.  

7.  

6.  

5.  
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9. Piticii sunt prietenii copiilor și ... Încercuieşte varianta corectă! 

A. au puteri magice; 
B. nu sunt prietenoși; 
C. nu dorm niciodată; 
D. nu vorbesc deloc. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
10. Numele piticului era ... Încercuieşte varianta corectă! 

A. Mulțumesc; 
B. Poftim; 
C. Te rog; 
D. Nu vreau. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
11. Marchează cu x enunţul corect! 

A Andrei rostea mereu numele piticului "Te rog".  

B Piticul l-a ajutat pe Andrei să plece la joacă.  

C Părinții l-au pedepsit aspru pe Andrei.  

D Andrei se comporta corect față de părinți.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
12. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor. 

A Băiețelul se împrietenește cu piticul.  

B Andrei era un copil ca fiecare dintre voi.  

C Părinții sufereau din cauza băiatului.  

D Piticul îl ajută pe Andrei mereu.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 

12.  

11.  

10.  

9.  
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13. Identifică personajele după faptele lor. 

FAPTE PERSONAJE 

A “Mamă, mi-e foame, dă-mi de mâncare!”  

B “Până nu spui "te rog" nu primeşti nimic.”  

C “Numele meu este ”Te rog”.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
14. Din enunţul: “A mers! Am un prieten minunat.” se desprinde ideea că ...  

Încercuieşte litera cu varianta corectă. 
A. Andrei e fericit că s-a împrietenit cu piticul. 
B. Băiețelul s-a împrietenit cu un coleg. 
C. Piticul este prietenul părinților. 
D. Andrei nu mai are prieten. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
15. Imaginează-ţi un alt final şi scrie-l în patru propoziţii pe rândurile de mai jos. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

15.  

14.  

13.  


