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1 Culorile copilăriei
1 Citește cu atenție textul următor.

Oraşul culorilor

de Claudia Groza

O noapte aşa de albă nu se mai întâlnise niciodată. Şi nici nu era zăpadă sau ceva
care să lucească. Stelele păreau luminiţe aurii. Luna luase forma unui disc imens. Copacii
îmbrăcaseră straie argintii, iar crengile purtau frunze roşii ca nişte bijuterii preţioase. Cerul
era mov, iar norii de un roz delicios.
— Ce ciudăţenie! exclamă Toma.
— Nu este nicio ciudăţenie. Poate tu eşti ciudat. Ce vrei să vezi într-un oraş al culorilor?
întrebă o pasăre cu penaj galben strălucitor.
Toma își roti privirea de jur-împrejur şi observă că se află într-un loc foarte colorat.
— Bine ai sosit în Oraşul culorilor! se auzi o voce pisicoasă.
— Uau, o pisică roz! Sunt impresionat!
— Te aşteptam! Știam că o să ne vizitezi, de când ai citit despre culori.
— Într-adevăr, am avut de colorat o planşă. Am fost răutăcios cu anumite culori.
Nu le-am folosit în desenul meu. Probabil m-au pârât, replică Toma.
— Nu te-au pârât, însă erau foarte triste. Rozul a plâns foarte mult. Suferea deoarece
băieţilor nu le este pe plac. Aceștia nu-şi cumpără nici măcar acadele roz.
— Îmi pare rău, nu am vrut să-l fac pe roz să sufere. Ştiam că este culoarea fetelor, în
special.
— Toma, culorile sunt pentru toată lumea! Hai să-ți prezint oraşul nostru! Aici, soarele
este verde, luna este violetă, iar râurile și lacurile sunt albe.
— Precum laptele, strigă băieţelul.
— Nu, te înşeli din nou! Aici, laptele este cafeniu, ca şi cum ar fi preparat cu ciocolată
sau cacao. În orașul nostru există mult mai multe culori decât în localitatea ta.
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— De ce? întrebă Toma.
— Pentru că noi le iubim şi le respectăm pe toate. Nu le respingem. Copiii au caiete
viu colorate și îmbrăcămintea la fel. Voi împărţiţi culorile: culori pentru fete, culori pentru
băieţi, culori pentru mobilă, culori pentru perdele... și tot aşa. Aici, culorile sunt prietene
între ele. Culorile sunt vesele şi prietenoase.
Toma se simţea vinovat.
— Hei, nu e cazul să fii trist! Viaţa ne oferă mereu lecţii din care învăţăm. Hai să îţi
prezint trei prieteni: purceluşii albaştri.
— De abia aştept să-i cunosc! Înţeleg că aici nimeni nu râde de nimeni, nu?
— Bineînţeles că nu! Fiecare e simpatic în felul lui. Frumuseţea vine din interior, din
felul de a fi al fiecăruia. Uite-i! Pig, Ben, Ten, vă prezint un prieten supărat puţin pe culori,
zise pisica roz.
— Salutare, micuţule!
— Sunteţi foarte drăguţi! Îmi sunteţi simpatici, confirmă Toma.
— Atenţiune! Atenţiune! Începe spectacolul baloanelor colorate, se auzi în depărtare
o voce de bărbat.
Mii de baloane vesele
Se ridică în aer, rebele.
Se iau la trântă cu norii,
Să încânte spectatorii!
Până să i se explice despre ce era
vorba, Toma văzu cum cerul se umple
de baloane colorate atât de diferit. Erau
mii de culori. Niciodată nu zărise o aşa
multitudine de nuanţe.
— Pentru că avem un oaspete de
seamă, îi vom dărui o trusă de colorat,
care conține toate culorile din Oraşul
culorilor. Poftim, băiete! spuse primarul
oraşului, care purta un costum foarte
colorat.
— Vă mulţumesc! De acum, promit
să respect toate culorile, în egală măsură.
— Bravo, Toma! Admir isteţimea de
care dai dovadă!
Așezată pe covoraș, lângă pat,
planşa cu purceluşi, pisici şi alte animale
aştepta cuminte ca Toma să se trezească.
Apreciază culorile! Fii creativ/creativă și tolerant/tolerantă! Respectă natura!
Am învățat în clasa a III-a autor: Daniela BARBU Editura CD PRESS, 2016
Materialul complet poate fi comandat pe site-ul www.cdpress.ro

7

Mostră gratuită

Document tipăribil

2 Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
I. Copacii îmbrăcaseră straie:
a) argintii.
b) aurii.
c) roșietice.
d) mov.

II. Toma a fost însoțit prin oraș de:
a) purcelușii albaștri.
b) pisica roz.
c) primarul orașului.
d) pisica albastră.

III. Toma a călătorit prin:
a) Satul culorilor.
b) Orașul purcelușilor albaștri.
c) Orașul culorilor.
d) Orașul pisicilor roz.

IV. Cei trei purceluși se numeau:
a) Pig, Bin, Tin.
b) Tig, Ben, Tin.
c) Big, Ben, Ten.
d) Pig, Ben, Ten.

3 Recitește primul fragment din textul Orașul culorilor, apoi rezolvă cerințele, după model.

• S crie, pe prima coloană, toate cuvintele care exprimă culori.
• S crie, pe a doua coloană, substantivele ale căror însușiri sunt culorile completate în
prima coloană.
• S crie, pe a treia coloană, câte trei adjective care să arate însușiri ale substantivelor din
a doua coloană.
albă

8

noapte

luminoasă, întunecată, miraculoasă
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4 Scrie,
pe rândurile libere, câte trei substantive identificate în textul Orașul culorilor,

respectând genul indicat.

Genul masculin
_____________
_____________
_____________
_____________

Genul feminin
_____________
_____________
_____________
_____________

Genul neutru
_____________
_____________
_____________
_____________

5 Scrie
genul și numărul substantivelor date. Adaugă culoarea care reprezintă însușirea

din text a fiecărui substantiv, după model.

PISICA

SOARELE

genul feminin
 numărul singular
 culoarea
roz

genul ___________
 numărul _________
 culoarea _________

RÂURILE
genul ___________
 numărul _________
 culoarea _________







LUNA

PURCELUȘII

genul ___________
 numărul _________
 culoarea _________

genul ___________
numărul _________
 culoarea _________







6 a)
 Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru substantivele și adjectivele subliniate în text.
b) Realizează corespondența cu partea de vorbire corespunzătoare.
voce –
_________________

vesele –
_________________

substantiv
triste –
_________________
prieteni –
_________________

drăguți –
_________________

adjectiv

oaspete –
_________________
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7 Descrie, într-un text de cel mult 10 rânduri, orașul culorilor în care ai vrea să călătorești.
Utilizează cel puțin șase adjective care să exprime culori.

8 În textul Orașul culorilor, râurile și lacurile sunt albe.

• Atribuie culorile potrivite râurilor și lacurilor, conform realității.
• Bifează animalele care trăiesc în mediul acvatic (râuri, lacuri, mări, oceane).

Mediul de viață
acvatic
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9 Din textul Orașul culorilor ai aflat că baloanele vesele „se iau la trântă cu norii”. Analizează
proprietățile următoarelor lucruri și stabilește dacă sunt corpuri solide, lichide sau gazoase.

Este un corp
____________________,
deoarece ____________
____________________
____________________
____________________
____________________ .

Este un corp
____________________,
deoarece ____________
____________________
____________________
____________________
____________________ .

Este un corp
____________________,
deoarece ____________
____________________
____________________
____________________
____________________ .

10 În Orașul culorilor, nimeni nu râde de nimeni. Scrie cel puțin două trăsături morale prin
care s-ar caracteriza culorile, dacă ar fi ființe.

11 Toma a participat la spectacolul baloanelor colorate în mii de nuanțe. El a primit de la
primarul Orașului culorilor o trusă pentru colorat.

• Scrie denumirile a cel puțin șase instrumente și materiale din trusa micului artist.

• Completează propoziția, bifând caseta corespunzătoare.
un amestec de două culori primare.

Nuanța este ...

un amestec de două culori vecine în cercul
culorilor.
un amestec de trei culori din cercul culorilor.
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12 Privește cercul culorilor, apoi rezolvă cerințele.
a) Află suma numerelor corespunzătoare culorilor primare.
b) Află suma numerelor corespunzătoare culorilor secundare.
c) Află diferența dintre numerele corespunzătoare culorilor al căror amestec formează
culoarea portocalie.
d) Află produsul numerelor corespunzătoare
culorilor vecine culorii roșii.
e) Află rezultatul împărțirii dintre numerele corespunzătoare culorilor violet și
indigo.

342
48

18

6

145
1204

25

Poți efectua calculele aici.

13 Scrie fracțiile corespunzătoare părților colorate.
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14 Colorează părțile corespunzătoare fracției scrise în dreptul fiecărui desen.

2
8

5
16

1
4

3
6

15 Completează în casetă numitorul, apoi colorează părțile corespunzătoare fracției scrise
în dreptul fiecărui desen.

4

2

3

5

16 În cercul culorilor sunt 7 culori. Scrie fracția care indică numărul culorilor primare din
totalul culorilor din cerc.

17 Toma a amestecat diverse culori și a obținut de 6 ori mai multe nuanțe decât numărul
culorilor din cercul culorilor.

• Câte nuanțe a obținut Toma?
18 La spectacolul baloanelor au participat 10 baloane roșii, de 5 ori mai multe baloane
galbene și cu 8 mai puține baloane albastre decât cele galbene.

• Câte baloane au participat la spectacol?
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