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CĂLĂTOR ÎNTR-O LUME DE POVESTE

1  Vrăjitorul din Oz
(fragment)
    după L. Frank Baum

Mica noastră ceată de călători se trezi a doua zi cu forțe 
proas pete şi plină de speranţă, iar Dorothy avu parte de un 
mic dejun de prinţesă, cu piersici şi prune din copacii de lângă 
râu. În spatele lor se întindea pădurea cea neagră, prin care 
trecuseră nevătămaţi, deşi le apăruseră în cale tot felul de 
obstacole. Dar în faţa lor se întindea un ţinut plăcut, însorit, 
care părea să-i atragă spre Cetatea de Smarald.

Ce-i drept, râul cel lat îi despărţea încă de acest ţinut 
minunat. Însă pluta era aproape gata şi Dorothy se aşeză în 
mijlocul acesteia, ţinându-l pe Toto în braţe. Când urcă şi 
Leul cel laş, pluta se clătină zdravăn, pentru că el era mare şi greu, dar Sperie-Ciori şi Omul de Tinichea 
se aşezară în cealaltă parte ca să menţină echilibrul. Cu ajutorul unor prăjini lungi, făceau ca pluta să 
înainteze pe apă.

La început se descurcară destul de bine, dar, când ajunseră în mijlocul râului, curentul puternic 
începu să tragă pluta la vale, tot mai departe de drumul cu cărămizi galbene, iar apa deveni atât de 
adâncă, încât prăjinile lungi nu mai atingeau prundul.

— Asta e rău, zise Omul de Tinichea, pentru că, dacă nu ajungem la mal, vom fi duşi pe apă în jos, 
în ţara Vrăjitoarei Rele de la Apus, care ne va fermeca şi ne va face robii ei.

— Iar atunci n-o să mai dobândesc minte, zise Sperie-Ciori.
— Iar eu n-o să mai primesc curaj, continuă Leul cel laş.
— Nici eu inimă, spuse Omul de Tinichea.
— Iar eu n-o să mă mai întorc niciodată în Kansas, adăugă Dorothy.
— Trebuie să ajungem neapărat la Cetatea de Smarald, continuă Sperie-Ciori, împingându-şi prăjina 

cea lungă atât de tare, încât se împotmoli.
Până s-apuce s-o tragă din nou afară, pluta fu smulsă de curent, iar bietul Sperie-Ciori rămase agăţat 

de prăjină în mijlocul râului.
— Adio, le strigă el celorlalţi, cărora le părea tare rău că prietenul lor rămăsese acolo. 

1  Care dintre imagini prezintă personaje din fragmentul citit? Bifează cerculețele corespunzătoare. 

ROMÂNĂ
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2  ADEVĂRAT (A) SAU FALS (F)?
Ceata de prieteni trecuse printr-o pădure.   Doreau să ajungă la Cetatea de Diamant.  
Leul cel laş a răsturnat pluta.   Sperie-Ciori a rămas agățat de prăjină.  
Ei voiau să treacă râul cel lat.   Sperie-Ciori era cocoțat într-un pom.  

3  Completează casetele libere cu semnele de punctuație care lipsesc.

„O mai despărțeau de el câțiva paşi  Oz stătea cu brațele întinse ca să-i ajute să intre în coş  
când, deodată  crac  frânghiile se smuciră şi balonul se înălță în văzduh fără ea   

 Întoarce-te  strigă Dorothy  Vreau să merg şi eu cu tine    

 Nu pot să mă mai întorc  draga mea  strigă Oz din coşul său  Rămas-bun “   

4  Prezintă într-un desen locul în care se desfăşoară acțiunea din fragmentul citit.

5  Alcătuieşte enunțuri cu ajutorul ortogramelor:

s-a s-au l-a i-a i-au ne-a într-o

6  Taie forma greşită.
• i-am/iam văzut • ți-am/țiam spus • ne-am/neam gândit
• le-ai/leai urat • vați/v-ați clătinat • teai/te-ai întors

Citeşte în întregime  
cartea Vrăjitorul din Oz,  

de L. Frank Baum, şi vei afla 
cum a călătorit Dorothy  

cu balonul.
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7  JOC: PROPRIU – COMUN . Transformă substantivele proprii în substantive comune, după model.

Europa –  _____________
America –  _____________
Africa –  _____________
Australia –  _____________

Paris –  _____________
Berlin –  _____________
Viena –  _____________
Oradea –  _____________

8  Recunoşti personajul? Scrie numele acestuia în casetă.

Este o fetiţă  
jucăuşă, veselă, cuminte  

şi drăguţă.

A fost confecţionat de un  
tinichigiu. Este blând, drăgăstos,  

harnic şi mândru.

Este mare şi puternic,  
dar nu are curaj. Devine  
un prieten de nădejde.

9  DA sau NU? Scrie în casete cuvântul potrivit.

• Sperie-Ciori dorea
curaj.

minte.

• Dorothy se ospăta ca o
prințesă.

regină.
• Omul de Tinichea dorea

o inimă.

minte.

• Personajele mergeau spre
Oraşul Rubinelor.

Cetatea de Smarald.

10  Imaginează-ți că te afli pe malul râului şi îl zăreşti pe Sperie-Ciori. Povesteşte cum l-ai salvat.

Filă din jurnalul meu

european
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2  Cât cântăreşte fiecare? Bifează masa corporală potrivită a fiecărui personaj.

 30 kg   40 kg      10 kg      25 kg  
 70 kg     4 kg    100 kg    250 kg  

1  a) Reprezintă-l pe Sperie-Ciori prin desen, 
ast  fel încât linia punctată să fie axă de simetrie.

b) Desenează rochița lui Dorothy şi decoreaz-o 
cu modele repetitive formate din:

• linii frânte şi linii curbe;
• unghiuri;
• linii şi puncte.

MATE
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PRIN NATURĂŞTIINŢE

 Balonul  cu aer cald este cea mai veche teh no  logie 
de zbor (primul zbor a avut loc la 21 no   iembrie 1783, 
la Paris). Pentru de    plasare se foloseşte aerul încălzit 
cu ajutorul unei surse de căldură, care eli be   rează 
flăcări de până la 6 m lungime. Fiind mai uşor decât 
cel rece, aerul cald din interior face ca balonul să se 
ridice.

 Leul  este un mamifer carnivor, unul 

dintre cei mai mari răpitori tereştri, după 

urs şi tigru. Datorită înfățişării impunătoare, 

poartă denumirea de „regele animalelor“. Are 

auzul, văzul şi mirosul foarte bine dezvoltate. 

Leul adult poate sări 7 metri în lungime şi  

4 metri în înălțime. Durata de viață este de  

8 – 10 ani în sălbăticie şi 35 de ani în cap ti-

vitate. Leii trăiesc în grupuri, fiind întâlniți în 

special în Africa, dar şi în alte locuri ale lumii.
 Smaraldul  este o piatră prețioasă de 

culoare verde, care a fost menționată pen-

tru prima oară în Egiptul Antic. În anul 

1935 s-a descoperit metoda de obținere a 

sma raldului artificial.

Smaraldul îşi poate schimba cu loa rea 

atunci când este su pus unei temperaturi de 

700 – 800 °C.

 Tornada  este un vânt foarte puternic ce ac țio nează 
sub forma unui vârtej de aer, adesea însoțit de ploi 
torențiale. Vârtejul de aer se roteşte în atmosferă pe o 
axă verticală, înălțându-se de la suprafața pământului 
până la nivelul norilor. Miş carea aerului ia forma unei 
coloane, având în vârf forma unei pâlnii. 

Apariția sa este mai frecventă pe teritoriul Americii 
de Nord, unde tot mai mulți oameni sunt pasionați 
de tornade şi de multe ori îşi pun viața în pericol 
încercând să obțină poze sau informații.


