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Citește cu atenție textul următor!

Puiul de vrăbiuţă
adaptare după Emilia Plugaru

Puiul de vrăbiuţă stă singur în cuib. El își dorește să zboare cât mai repede pentru a vedea cerul și
soarele. De aici, din arbore, nu zăreşte decât un mic petic azuriu.
Astăzi e ziua când va veni buburuza, prietena lui, în vizită. Trebuie să facă ordine pentru că nu e
corect să-ţi întâmpini prietenii într-o locuinţă neprimenită.
— Bună dimineaţa, îl salută prietena sa. Cum ai dormit? Aripioarele îţi sunt pregătite de zbor?
— Încă nu, răspunde mica vrăbiuţă. De dormit, însă, am dormit bine. Doar că am visat un vis
ciudat… Se făcea că zburam împreună cu un frate, până-n bolta cerească. Brusc aripioarele mi-au cedat,
am ameţit, era cât pe ce să cad. Noroc că în vis m-a sprijinit frăţiorul… Eh, oftează puiul, de ce toată
lumea are fraţi, doar eu sunt singur-singurel pe lume?
— Ai fi avut, zice buburuza, dacă nu erau atunci acei copii atât de lipsiţi de inimă …
— Care copii? nu pricepe puiul.
— E o istorie tristă … Mai bine să nu o cunoşti. Să vorbim despre altceva.
— Spune-mi! insistă micul ghemuleţ cenuşiu. Te rog!
— Dacă ţii neapărat … Dar te avertizez, e posibil ca de acum încolo să fii şi mai trist… Se
nimerise o zi caldă, minunată, îşi începe povestea buburuza. Fâlfâind de zor din aripioare, am obosit și
atunci m-am aşezat pe crenguţa unui arbore. Aceasta s-a dovedit a fi chiar cuibul în care te găseşti acum.
Am văzut cinci ouşoare rotunde, strălucitoare, foarte drăgălaşe. Deodată, am observat doi copii ce se
furişează spre cuib. Tocmai sosise pasărea-mamă. Începuse să strige, să ceară ajutor, dar ce poate face o
mică păsărică în faţa puiului de om? Copiii i-au luat păsării patru oușoare pe care le-au izbit apoi de
pământ, urlând de bucurie. Cel care a fost lăsat în cuib … eşti tu.
— Doamne, de ce au făcut un lucru atât de oribil? plânge puiul de vrăbiuţă. Mi-e frică de puiul de om …
— Nu trebuie să-ţi fie frică. În curând vei deveni o adevărată pasăre. Pe o păsărică ce zboară nu e
uşor să o prinzi. Însă vreau să ştii – nu toţi copii sunt la fel. Unii dintre ei sunt foarte cumsecade …
Regret cele întâmplate. Dar nu am fost în stare să ajut cu nimic … Eu plec!
A doua zi, buburuza roşie cu picăţele negre nu mai vine la cuib. Nici a treia, nici a patra zi. Puiul
nu-şi găseşte locul. ,,O fi pățit ceva? (…) Neapărat voi merge să văd ce s-a întâmplat!!” Fâlfâie din aripi,
acestea îl înalţă, după care lin, uşor, îl aşază pe iarbă.
— Ruză-buburuză! strigă mica vrăbiuţă. Unde eşti?!
— Sunt aici, o aude vorbind şi o vede pe o frunză de romaniţă. Mi s-a răsucit o aripioară. Pot
zbura, însă doar pe deasupra florilor. Totul e bine. În curând o să-mi treacă.
Buburuza îi arată oaspetelui o floare de trandafir unde de obicei îşi are culcuşul. O mulţime de
furnicuţe aleargă să-l vadă, câţiva bondari îl privesc miraţi, un fluture alb îl salută de parcă l-ar cunoaşte
de când lumea şi doar o muscă pântecoasă, cu spatele verde bâzâie enervată, dar buburuza îi explică că
musca e mereu enervată, mereu bâzâie nemulţumită.
— E minunat la voi, constată puişorul, dar nu rămân prea mult.
Dintr-o dată, cei doi prieteni au auzit un zgomot:
— Priviţi! se opresc două fetiţe. Un puişor de vrabie …
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— E atât de drăgălaş, îl ia în palmă cea mai mică dintre fetiţe.
— Sărmănelul … Probabil o fi căzut din cuib, şopteşte cealaltă. Încă nu a învăţat să zboare.
— Să-l luăm acasă, propune fetiţa mai mică.
— Te gândeşti ce spui? Va muri de tristeţe.
Până la urmă, cele două fete au hotărât că e mai bine pentru pui să-l pună în cuibul din care a căzut.
— Adevărat, nu toţi puii de om sunt la fel, se gândeşte el. Două fetiţe cu inimă bună. Când voi
creşte – numaidecât le voi căuta să le zic mulţumesc … Obosit, puișorul adoarme și visează că zboară
sus, spre soare.
(Sursa: http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/puiul-de-vrabiuta.html)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Puiul de vrăbiuță vrea să zboare cât mai repede ... Încercuieşte varianta corectă!
a) ca să se descurce singur;
b) pentru că e mic;
c) pentru că își dorește să vadă cerul și soarele;
d) ca să își caute frățiorii.
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. De ce își face ordine în cuib? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Puiul de vrăbiuță se simte singur pentru că ... Încercuieşte varianta corectă!
a) nu au venit prietenii în vizită;
b) e plecată mama lui;
c) nu poate să zboare;
d) nu are frați.
Nu se completează de către elev.
COD
3.

4. Cum și-a pierdut puiul de vrăbiuță frații? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5. Pufuleţ îşi aminteşte ce i-a spus buburuza despre ce s-a întâmplat cu frații lui. Îl cuprinde spaima
pentru că ... Încercuieşte varianta corectă!
a) nu știe unde e mama lui;
b) îi e frig;
c) îi e frică să nu fie prins de către puii de om;
d) vrea să se întoarcă în cuibul lui.
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Buburuza își avea, de obicei, culcușul ... Încercuieşte varianta corectă!
a) pe o floare de trandafir;
b) în iarbă;
c) pe o frunză de romaniță;
d) în copac.
Nu se completează de către elev.
COD
6.

7. Puiul de vrăbiuță ajunge în iarbă … Încercuieşte varianta corectă!
a) prin cădere;
b) zburând;
c) cu ajutorul mamei sale;
d) cu ajutorul buburuzei.
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. Buburuza nu l-a mai vizitat pe puiul de vrăbiuță pentru că suferise un accident. Acesta era …
Încercuieşte varianta corectă!
a) pierderea culcușului;
b) ruperea unui picioruș;
c) răsucirea unei aripioare;
d) ruperea unei aripioare.
Nu se completează de către elev.
COD
8.
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9. Insectele care vin să-l vadă pe puiul de vrăbiuță sunt:
Încercuieşte varianta corectă!
a) furnicuțele, bondarii, un fluture și o muscă;
b) buburuzele, bondarii, furnicuțele;
c) fluturii, muștele, bondarii și greierii;
d) furnicuțele, bondarii, o muscă și o buburuză.
Nu se completează de către elev.
COD
9.

10. Când cele două fetițe l-au zărit pe puiul de vrăbiuță, atunci ... Încercuieşte varianta corectă!
a) cea mai mare l-a luat în palmă;
b) l-au dus acasă;
c) l-au alungat;
d) sora mai mică l-a luat în palmă.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Marchează cu x enunţul corect!
A
Cele două fetițe l-au luat pe puiul de vrăbiuță la ele acasă.
B

Puiul de vrăbiuță a ajuns înapoi la el în cuib.

C

Buburuza nu va mai putea zbura niciodată.

D

Povestea puiului de vrăbiuță este o poveste fericită.
Nu se completează de către elev.
COD
11.

12. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor!
A
Puiul de vrăbiuță zboară în căutarea buburuzei.
B

Puiul de vrăbiuță stă singur în cuib.

C

Buburuza îl vizitează pe puiul de vrăbiuță.

D

Două surori îl duc pe pui înapoi în cuib.

E

Puiul e încântat de frumusețea întâlnită pe pământ.
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Identifică personajele din text după vorbele lor! Scrie în dreptul fiecărui enunţ personajele din text!
FAPTE

PERSONAJE

A

,,— O fi păţit ceva? (...)Neapărat voi merge să văd ce s-a întâmplat!”

B

“Să-l luăm acasă.”

C

,,— E o istorie tristă… Mai bine să nu o cunoşti. Să vorbim despre altceva.”
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Din fragmentul: ,,Adevărat, nu toţi puii de om sunt la fel, se gândeşte el. Două fetiţe cu inimă
bună. Când voi creşte – numaidecât le voi căuta să le zic mulţumesc…” ne dăm seama că:
Încercuieşte litera cu varianta corectă!
a) puiul de vrăbiuță a realizat că nu toți puii de om sunt răi;
b) puiul de vrăbiuță iubește puii de om;
c) buburuza e prietenă cu puii de om;
d) puiul de vrăbiuță e prieten cu toți puii de om.
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15. Imaginează-ţi un alt final şi scrie-l în patru propoziţii pe rândurile de mai jos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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