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Unitatea tematică 2

O să fiu Verde!
după Elia David

fost odată un fir de iarbă necăjit, necăjit...
— Cine te-a supărat, firule? îl întrebă mama Iarbă, mângâindu-i 

cu blândețe trupul firav.
— Eu m-am supărat, răspunse el, sucindu-se și răsucindu-se pe 

loc. M-am supărat pentru că nu sunt roșu, ci verde.
Iarba începu să râdă, acoperită de clipocitul lin al apei în care fiul 

său își văzu pentru prima oară culoarea cu care îl înzestrase natura.
— Și de ce, mă rog, ai fi vrut să fii tocmai roșu? îl întrebă ea atunci, 

dornică să afle.
— Pentru că am auzit că roșul e culoarea iubirii, și e cea mai vie. Și 

dacă te îmbraci în culoarea asta nu treci așa de neobservat ca mine.
 Atunci mama Iarbă se vorbi cu o sfeclă să rezolve împreună 

problema. Fericit că dorința i-a fost îndeplinită de Doamnă Sfeclă, 
care n-a stat prea mult pe gânduri și i-a dăruit puțin din culoarea ei, 
firul se aplecă deasupra apei cristaline:

— Ești frumos, nimic de zis, spuse apa, dar nu mai semeni deloc cu tine.
O broască, aflată prin apropiere, îl zgândări și ea:
— Oaaa...., te observ, dar nu te recunosc.

 Atunci firul se necăji și mai tare. Roșul ăsta nu îl ajuta deloc să iubească pe cine îl supăra. Și dori să 
fie galben.

Mama Iarbă, neavând încotro, bătu la ușa Domnului Șofran, pe care îl găsi în toane bune, aplecat 
peste o eprubetă. Galben din cap până în picioare, firul de iarbă se oglindi iar în apa foarte sinceră:

— Ce te-ai ofilit așa? îi spuse ea.
— Nu m-am ofilit, sunt galben ca o rază de soare.
— Oaaa..., veni și broasca, privind printre degetele răsfirate cu care își acoperi ochii bulbucați… 

La soare mă pot uita, dar la tine ba!

șofran: plantă din a cărei 
floare se extrage o substanță 
aromatică de culoare galbenă;
eprubetă: tub de sticlă, 
închis la un capăt, folosit în 
laboratoare pentru reacții 
chimice;
bulbucat: ieșit în afară, 
formând o proeminență; 
umflat;
rug: tulpina unei plante 
(mur).

Vocabular

Tărâmul fermecat al culorilor şi al sunetelor
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 Atunci firul de iarbă se spălă și de galben, gândindu-se că albastrul, cu siguranță, e culoarea lui 
preferată.

Mama ca mama, plină de răbdare și de înțelegere, se urcă pe treptele unui rug în vârful căruia 
se bronza ultima mură.

Și aceasta fu dispusă, în schimbul unei dulci sărutări de copil, să-l mânjească puțin. Numai puțin, 
cât să devină tot albastru.

— Cât de frumos sunt! zise el atunci primul, căutând aprobare în ochii adânci ai apei.
— Dar de ce nu te văd? zise ea, plină la ora aceea doar de albastrul văzduhului.
— Oaaa…, sări și broasca de colo, mirată. Cerule… câte pot să-i treacă unui fir de iarbă prin cap!

 Descurajat, firul de iarbă privi în jur. S-ar fi tăvălit prin cenușă, ba nu, prin cărbune, numai ca să 
se asorteze cu tristețea ce-l făcea să-și simtă sufletul negru. Când, deodată, îi veni ideea salvatoare, 
care îl umplu de bucurie, de dragoste și de viață:

— Știu: o să fiu Verde!

Să înțelegem textul!
1. Răspunde la întrebări.
 a) Care personaje sunt mereu sincere cu firul de iarbă?
 b) Ce culori apar în text?
 c)  Cine îl ajută pe firul de iarbă să capete, pe rând, culorile dorite?
 d) Cu ce asociază firul de iarbă culoarea roșie? Dar galbenul?

2. Alege personajul preferat din text și citește toate replicile lui.

Să exersăm!
3.  Găsește în text cuvântul ochii și transcrie enunțurile în care apare 

acesta. Alcătuiește enunțuri cu trei sensuri diferite ale cuvântului.
4.  Menționează câte un cuvânt cu înțeles asemănător celui din text pentru: necăjit, firav, spuse, bătu.
5.  Precizează câte un cuvânt cu înțeles opus celui din text pentru: să râdă, să iubească, ultima, 

descurajat, tristețea.
6.  Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele scrise cu verde să aibă alte înțelesuri decât cele din text.
7.  Cufărul cu ortograme
 Alege varianta corectă și transcrie enunțurile.
  Ioana la/l-a întrebat pe tata la/l-a ce oră merg în parc.
  El este ce-l/cel ascultător, ce-l/cel ajută mereu pe bunicul.

Să fim creativi!
8.  Joc de rol. Lucrați în perechi! Imaginează-ți că ai o baghetă magică. În ce culoare ai picta 

văzduhul? Motivează-ți alegerea făcută! Celălalt elev va fi „văzduhul”. Va aproba sau va 
dezaproba alegerea ta, motivând și el răspunsul.

Lucrați în echipe!
9.  Împărțiți în patru echipe, găsiți în text însușiri ale firului de iarbă, ale mamei acestuia, ale apei 

și ale broaștei.

•  Șofranul, numit și „aurul 
roșu”, este cel mai scump 
condiment din lume?

Știai că...
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Regatul primăverii 

EVALUARE
•	 Citește textul și rezolvă cerințele. 

Au ieșit ghioceii albi, brândușele galbene și toporașii albaștri. Albinele își deretică stupul. 
Mieii zburdă pe pajiște. În ogradă, găinile scurmă și cotcodăcesc.

Mângâiată de soare, buburuza cea mică și roșie a ieșit și ea din crăpăturile scoarței copacului, 
unde a stat pitită până atunci.

Și-a desfăcut larg aripile și s-a lăsat purtată de vânt. A ajuns pe prispa unei case, iar de acolo, 
pe mâna unui copil care se juca.

— Bunicule, s-a bucurat copilul, uite o buburuză! Ce gâză micuță și drăgălașă, i-o fi frig… 
Dar de acuma, gata! Nu te mai necăji, buburuzo! Am să te încălzesc eu! 

Și copilul a ridicat încetișor mâna către soare și-a mângâiat cu drag stropul roșu care îi 
înflorea palma. Apoi a suflat încetișor asupră-i.

— Hai, du-te, buburuzo! Încălzește-te la soare!
S-a bucurat buburuza. A înțeles că, mică și neînsemnată cum e, are și ea un rost pe lumea 

asta. E cea dintâi gâză care vestește primăvara.
E, cum s-ar zice, o vestitoare curajoasă!

(Legenda buburuzei, după Eugen Jianu)

1.  Realizează corespondențe între cuvintele scrise pe cele două rânduri, așa cum apar în textul de mai sus.

ghiocei brândușe buburuză roșiealbineletoporași

albaștri albi dereticăzburdăgalbene

2. Alcătuiește trei întrebări pe baza textului, folosind cuvintele: cine, unde, cum.

3.  Găsește cuvinte cu același înțeles pentru: 
a deretica, a zburda și a se necăji.

4.  Transcrie propozițiile, schimbând numărul 
verbelor.

 a) Ghiocelul vestește primăvara.
 b) Rândunelele se vor întoarce la cuiburile lor.
 c) Pisoiul este foarte jucăuș.

5.  Scrie cele trei elemente care lipsesc din 
e-mailul alăturat.

 Descriptori de performanță

Suficient Bine Foarte bine
1. Două răspunsuri corecte Patru răspunsuri corecte Șase răspunsuri corecte

2. O întrebare corectă Două întrebări corecte Trei întrebări corecte

3. Un răspuns corect Două răspunsuri corecte Trei răspunsuri corecte

4. O propoziție corectă Două propoziții corecte Trei propoziții corecte

5. Un element Două elemente Trei elemente

De la: primăvara@gmail.com
Către: 

Subiect: 

Bună, Buburuză!
Îţi mulţumesc pentru că în fiecare an 
îmi vesteşti sosirea! Eşti o prietenă 
tare bună!
Cu drag,
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Unitatea tematică 3

EXERSĂM, NE DEZVOLTĂM ȘI PRIN JOC RECUPERĂM 
1.  Joc. Mima. Un elev mimează o meserie. Ceilalți trebuie 

să ghicească despre ce meserie este vorba. Cel care 
a răspuns corect continuă jocul. 

2.  Joc. Ce vrei să devii? Elevii se așază în cerc și fiecare spune 
ce vrea să devină, motivându-și alegerea.

3.  Concurs. Se împarte clasa în grupe de elevi. Un elev zice 
alfabetul în gând. La un moment dat este oprit. Întregul 
grup va scrie într-un minut cât mai multe meserii, ale 
căror denumiri încep cu litera respectivă. Câștigă grupul 
care a scris cele mai multe cuvinte corecte.

4. Scrie fiecare literă la locul potrivit, pentru a afla parola de trecere prin Labirintul cunoașterii.

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 10 J

11 K 12 L 13 M 14 N 15 O

16 P 17 Q 18 R 19 S 20 T

21 U 22 V 23 W 24 X 24 Z

4 9 14 22 9 1 20 1 4 1 3 9 12 15 18

5. Ghici, ghicitoarea mea!

Cu arome îmbietoare 
Pâinea rumenă apare. 
Din cuptorul dogorit 
El o scoate mulțumit.

(Brutarul)
      

Replici multe și mișcări
Îi învață pe actori.
Mască, personaje, rol
Este marele (___________)

      

Când îi ceri să te ajute 
Îți oferă sfaturi multe 
Și vorbește pentru tine 
Legile le știe bine.

(_____________)

Pune pușca pe spinare 
Și pornește pe cărare, 
Prin păduri el hoinărește, 
Animale urmărește.

(_____________)       

Este meșter priceput,
Din lut multe lucruri face,
Farfurii, căni sau ulcele,
Pictate cu multe modele.

(_____________)       

Pe mine mă întâlnești
Când urezi sau poruncești,
Când te miri sau minunezi,
Tot pe mine mă pictezi.

(_____________)

•  După ce ai scris răspunsurile, scrie literele inițiale în ordinea indicată de săgeți și vei descoperi 
o surpriză, pentru că te-ai descurcat minunat!
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STIMAȚI COLEGI, 

Manualul pe care îl propunem este un instrument de lucru pentru toți actorii educației și, prin 
detalierea conținuturilor recomandate de Programa școlară de limba și literatura română 
pentru clasele III-IV, poate fi folosit cu succes în activitatea școlară.

Răsfoind filele acestui manual, veți descoperi o selecție de texte-suport prietenoase, care 
transmit valori morale, estetice, și de atașament față de cultura națională. 

Organizarea manualului s-a realizat pornind de la competențele specifice regăsite în 
exercițiile practice cu grad diferit de dificultate, susținute de exemple, ilustrații, cunoștințe 
teoretice, aplicabile în diferite contexte de învățare. Ilustrațiile adiacente sunt amplasate 
eficient, așa încât să faciliteze învățarea sau să stimuleze curiozitatea celui ce le privește. S-a pus 
accent pe imaginația creatoare a școlarilor, pe gândirea critică, pe reflecția asupra propriilor 
experiențe. Fiecare unitate curriculară valorifică secvențe de cunostințe, explicații, îndrumări, 
corelații inter- și intradisciplinare, fișe de evaluare, autoevaluare sau interevaluare, lecturi 
suplimentare, proiecte educaționale, jocuri didactice, fișe de observare sistematică 
prezentate prin intermediul metodelor didactice tradiționale și moderne.

Vă invităm să analizați manualul Limba și literatura română. Clasa a III-a de la Editura 
Paralela 45 pentru a vă convinge să îl considerați un instrument cu adevărat util în munca didactică 
și să îl alegeți pentru lucrul la clasă cu elevii dumneavoastră.

Autorii

Alegând MANUALUL Editurii Paralela 45, veți 
beneficia de: 

• Planificare anuală (gratuit) 

• Planificare pe unități de învățare (gratuit)

•  Suplimentar, la începutul anului școlar, veți 
avea posibilitatea să comandați pentru elevii 
dumneavoastră și CAIETUL DE LUCRU, 
care va conține exerciții grupate pe domeniile 
de conținut prevăzute de programa școlară, 
fișe de lucru, teste de (auto)evaluare, toate 
în concordanță cu manualul.  
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