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Citește textul!
Bețișorul năzdrăvan
Ariciul și Iepurele mergeau împreună spre casă. Deodată, la încrucișarea drumului, Iepurele
se împiedică de un bețișor.
– Ah, tu!… – s-a supărat Iepurele şi a lovit beţişorul cu piciorul.
Dar Ariciul a ridicat beţişorul, l-a pus pe umăr şi a alergat să-l
ajungă din urmă pe Iepure. Iepurele s-a mirat:
– Ăsta nu-i un beţişor oarecare – a explicat Ariciul. Este un beţişor
năzdrăvan, un bețișor cu putere fermecată.
Au mers mai departe până ce au ajuns la un râu. Dintr-un salt Iepurele a sărit pe malul celălalt
şi a început să strige:
– Hei, Cap – Ţepos, aruncă beţişorul, n-ai cum să ajungi cu el aici!
Ariciul n-a zis nimic, s-a dat puţin înapoi, şi-a luat avânt, a înfipt beţişorul în mijlocul râului şi
dintr-un salt iată-l pe celălalt mal, alături de Iepure, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De mirare,
Iepurele a rămas cu gura căscată:
– Bravo ţie, deci ştii să sari!
– Eu nu ştiu să sar – a spus Ariciul, – m-a ajutat beţişorul cel năzdrăvan .
Au pornit mai departe. N-au mers mult şi s-au trezit la o mlaştină. Iepurele sare din muşuroi în
muşuroi. Ariciul merge în spate şi cu beţişorul încearcă tot drumul.
– Hei, Cap – Ţepos, ce te tot târăşti acolo? Probabil, beţișorul tău…
Dar n-a apucat Iepurele să termine ce-avea de spus, că a alunecat de pe un muşuroi şi s-a dus în
noroi, până la urechi. Ariciul s-a căţărat pe muşuroi, cât mai aproape de Iepure, şi-i strigă:
– Ţine-te de beţişor! Cât poți de tare!
Iepurele s-a prins de beţişor. Ariciul s-a încordat din toate puterile şi l-a tras din mlaştină pe
prietenul său. Când au ajuns pe loc uscat, Iepurele îi zice Ariciului:
– Îti mulţumesc, Ariciule, că m-ai salvat!
– Nu eu te-am salvat, ci beţişorul cel năzdrăvan .
Au mers mai departe şi, chiar la marginea unei păduri mari, întunecate, au văzut jos, pe
pământ, un Puişor. Căzuse din cuib și plângea disperat.
Cuibul era foarte sus , iar cei doi nu ştiau să se urce în copac.
Ariciul a aşezat Puișorul pe capătul beţişorului, s-a urcat pe umerii Iepurelui, a ridicat cât a
putut beţişorul, ajungând chiar aproape de cuib. Puişorul a mai ciripit o dată şi a sărit drept în cuib.
Iepurele îi spuse Ariciului:
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– Bravo, Ariciule! Ai avut idee bună!
- Nu eu, ci beţişorul cel năzdrăvan .
Au intrat în pădurea întunecoasă. Ariciul mergea înainte şi cu beţişorul dă crengile la o parte.
Dar deodată, de după un copac, le sare în faţă un lup mârâind.
– Stai!
Iepurele şi Ariciul s-au oprit. Lupul îşi lingea botul, clănţănea din dinţi şi zicea:
– Cu tine, Ariciule, n-am nici o treabă, ești ţepos, dar pe tine, Iepurașule, am să te mănânc cu blană cu
tot!
Iepuraşul a început să tremure de frică, s-a făcut alb ca varul şi nu se mai putea clinti din loc.
A închis ochii – acum o să-l înghită lupul. Ariciul a luat în mână bețișorul și din toate puterile l-a lovit
pe lup pe spinare. Lupul a urlat de durere, a făcut un salt înapoi, şi a fugit fără să se uite în urma sa.
– Îţi mulţumesc, Ariciule, m-ai salvat şi din gura Lupului!
– Nu eu, ci beţişorul năzdrăvan, ce loveşte în duşman. - a răspuns Ariciul.
Au pornit mai departe. Au trecut prin pădure , dar drumul era greu,
tot în urcuş. Ariciul mergea înainte, dar bietul Iepure a rămas în urmă, din
cauza oboselii. Până acasă nu mai este mult, dar Iepurele nu mai poate să
meargă.
– Nu-i nimic – a zis Ariciul,– ţine-te de beţişorul meu.
S-a prins Iepurele de beţişor, iar Ariciul îl trăgea după el. Şi Iepurelui i s-a părut că-i este parcă
mai uşor să meargă.
– Uite – zise el Ariciului – beţişorul tău năzdrăvan m-a ajutat şi de această dată. Aşa l-a dus Ariciul
pe Iepure până acasă, iar acesta îi spuse:
– Ehei, dacă n-ar fi fost beţişorul tău fermecat, n-aş fi ajuns să-mi mai văd casa. Râde Ariciul şi îi
răspunde:
– Îţi dăruiesc ţie acest bețişor, poate ţi-o mai fi de folos.
Iepurele însă i-a răspuns:
– Dar ce vei face tu fără beţişorul ăsta fermecat?
– Nici o grijă – a răspuns Ariciul, oricând se poate găsi un beţişor, dar puterea lui uite unde este – şi a
făcut semn spre frunte .
Acum Iepurele a înțeles totul:
– Ai dreptate: nu beţişorul este important, ci mintea luminată şi sufletul bun!
(Sursa: text adaptat pe baza textului lui Vladimir Suteev)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!
Unde mergeau Ariciul și Iepurele?
a. în pădure
b. către casă
c. la lac
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!
Ce fel de bețișor au găsit?
a. un bețișor rupt
b. un bețișor oarecare
c. un bețișor năzdrăvan, cu putere fermecată

Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! Continuă propoziția!
Dar Ariciul a ridicat bețișorul,...
a. l-a pus pe umăr.
b. l-a pus pe foc.
c. l-a pus în rucsac.
Nu se completează de către elev.
COD
3.
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4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! Continuă propoziția!
Ariciul a ajuns pe celălalt mal al râului cu ajutorul ...
a. Iepurelui.
b. bețișorului.
c. Puișorului.

Nu se completează de către elev.
COD
4.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă a evenimentelor!
1. Ariciul a ridicat bețișorul.
2. Ariciul s-a urcat pe umerii Iepurelui.
3. Ariciul a așezat Puișorul pe capătul bețișorului.
4. Puișorul a sărit drept în cuib.
a. 3., 2., 1., 4.
b. 4., 3., 2., 1.
c. 2.,4., 1., 3.
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Potrivește faptele personajelor cu numele acestora! Scrie în tabel litera corespunzătoare sub
fiecare număr!
1. Iepurele
a. căzuse din cuib
2. Puișorul

b. își lingea botul

3. Lupul

c. s-a făcut alb, ca varul
1.

2.

3.
Nu se completează de către elev.
COD
6.
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7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!
De ce s-a făcut Iepurele alb, ca varul?
a. s-a speriat de vânător
b. s-a speriat de Lup
c. s-a speriat de umbra sa
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. Încercuiește litera care, pe baza textului citit, marchează o propoziție adevărată!
a. Iepurele nu a putut sări râul.
b. Lupul a vrut să-l mănânce pe Arici.
c. Ariciul a dăruit bețișorul Iepurelui.
Nu se completează de către elev.
COD
8.

9. Înceruiește litera corespunzătoare răspunsului corect!
De ce a rămas în urmă Iepurele?
a. că i-a dorut piciorul
b. din cauza oboselii
c. că i-a fost foame
Nu se completează de către elev.
COD
9.
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10. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect!
Care din propozițiile de mai jos poate reprezenta învățătura textului?
a. Frumusețea e mai presus decât mintea luminată.
b. Puterea învinge mintea.
c. Mintea luminată și sufletul bun este cel mai important.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Completează fiecare propoziție pe baza textului citit!
Iepurașul s-a făcut alb ca varul pentru că ______________________.
Ariciul l-a lovit pe Lup cu bețișorul năzdrăvan ________________________________.
Ariciul l-a salvat pe Iepure de _________________________.
Iepurele a ajuns acasă cu ajutorul _____________________________________________.
Nu se completează de către elev.
COD
11.
12. Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) propozițiile!
Iepurele a intrat în noroi până la urechi. ______
Ariciul nu l-a putut salva pe Iepure din gura Lupului. ______
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) propozițiile!
Ariciul s-a urcat pe umerii Lupului. _____
Lupul a urlat de durere și a fugit. ______
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Completează propozițiile cu ideile tale!
Când Ariciul a sărit peste râu, Iepurele i- a zis:
– ________________________________________________________________
Când Puișorul a ajuns în cuib, Iepurele a spus:
– ________________________________________________________________
Lupul își lingea botul și zicea Ariciului:
– ___________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
14.
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15. Povestește, în 4-5 propoziții, cum l-a învins Ariciul pe Lup!
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

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