
Culorile pământului 

ASCULTARE: 5 EXERCIȚII 

 

Exercițiul 1                                                                                           

 

Clasa: a II-a 

Tipul de ascultare vizat: locală, atentă. 

Sarcina 1 

Ascultaţi un dialog între doi copii care voiau să prindă Soarele şi scrieţi A pentru enunţurile adevărate 

şi F pentru cele false: 

1. Băieţii nu au mai prins Soarele niciodată.  

2. Soarele nu era surprins că cineva îl urmăreşte.  

3. Băiatul scund se împiedică de băiatul înalt. 

4. Băiatul înalt cade după băiatul scund. 

5. Băiatul cel mic aruncă piatra în apa bălţii. 

6. Cei doi băieţi nu vor reveni poimâine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCIEREA 

Să prindem Soarele 

                                                      după Titel Constantinescu 

 

 Într-un ceas se va întuneca. Îmi părea rău. Băieţii mi-au citit gândul. 

 −Dacă vrei, oprim Soarele. L-am mai prins într-o zi. Dăm o fugă, şi-l prindem iar, s-au oferit ei. 

 N-au mai stat pe gânduri. Au început să fugă. Le vedeam umbrele în apa bălţii. Soarele parcă s-a 

oprit mirându-se de goana băieţilor. Abia îi mai vedeam. Am început să fug şi eu. Soarele era foarte 

aproape. Am fi putut să-l ajungem. Sau ... poate că ne-am gândit prea târziu. Dacă ne hotăram mai 

devreme... 

 Mă apropiam de băieţi. Alergau chiuind. 

 Soarele părea uimit că cineva era pe urma sa. Mai ştii?! Poate-l prindem...! Uite, încă puţin şi 

gata!  

Dintr-o dată, băiatul mai scund se împiedică şi cade. După el cade şi băiatul înalt. Se rostogolesc 

de-a berbeleacul şi până se dumiresc, până se ridică, până... 

−Ce s-a întâmplat? întreb eu oprindu-mă în faţa sa. 

−Ufff! Piatra asta, spune supărat cel scund. Dacă nu era piatra... 

Mă uit spre colină. Soarele fugise. 

−Ai văzut? Gata! Soarele ne-a scăpat! Sau poate nu! Şi numai din cauza pietrei care ne-a ieşit în 

drum, strigă cel înalt. 

Tare rău s-au supărat! Cel mic ia piatra şi o aruncă în apa bălţii. 

Apa face cercuri-cercuri, apoi se linişteşte. Se linişteşte şi frunza şi iarba. Şi toate se liniştesc şi se 

întunecă uşor în jurul nostru. Ne vom întoarce mâine. 

 

 

 

Exercițiul 2 

 



Clasa:a II- a                                                                                                 

Tipul de ascultare vizat: locală, semiatentă. 

Sarcina 1 

Ascultaţi povestea a doi copii care mergeau spre şcoală şi completaţi spaţiile libere cu informaţiile 

potrivite din text: 

 

1. Într-o zi, doi copii care erau soră  şi ................ au plecat spre şcoală.  

2. Pentru a ajunge acolo, ei trebuia să meargă prin apropierea unui ............... .  

3. Mai întâi s-au întâlnit cu un ................... pe care l-au rugat să se joace cu ei. 

4.  El a refuzat, deoarece trebuia să adune ..............pentru masa de prânz.  

5. Apoi au dat peste o ..................... , dar şi aceasta i-a refuzat pentru că trebuia să culeagă 

miere. 

6. Nici .................... nu le-a fost parteneră de joacă pentru că trebuia să-şi construiască locunţa. 

7. Tocmai când le părea rău că nu au mers la şcoală,  au zărit o ................... care părea că nu 

are nicio treabă.  

8. În realitate, ea fusese foarte ocupată: a prins ......................  întreaga zi pentru a le asigura 

hrana puişorilor. 

9. Ruşinaţi, copiii au ajuns la şcoală cu ............................ , dar au fost sârguincioşi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIEREA 

 

Copiii din crâng 

                                   după Konstantin Uşinski 

 

 Un frate şi o soră au pornit într-o zi spre şcoală. Drumul lor trecea pe lângă un crâng.Era 

cald. Atraşi de răcoarea şi veselia din crâng, copiii aruncară abecedarele în iarbă 

 şi se afundară în desiş. 

Primul lucru pe care l-au zărit a fost un gândăcel. Copiii l-au rugat să se joace cu ei, dar 

acesta trebuia să-şi adune mâncare pentru prânz. 

 —Joacă-te cu noi, i-au spus copiii unei albine. 

 —N-am timp să mă joc cu voi! răspunse albina. Trebuie să adun miere. 

 Copiii au chemat-o şi pe furnică la joacă, dar aceasta se grăbea să-şi clădească locuinţa. 

 Cei doi se plictiseau. Se gândiră că ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi dus întâi la şcoală. 

Băiatul zări pe o creangă o pitulice. Părea liniştită şi că nu are altceva de făcut decât să fluiere un 

cântec. 

 —Cântăreaţă, cred că tu nu ai nicio treabă! strigă băiatul. Joacă-te cu noi! 

 —Cum? N-am prins toată ziua musculiţe ca să-mi hrănesc puişorii? Acum cânt să-i 

adorm. Voi ce-aţi făcut, leneşilor? La şcoală nu v-aţi dus, n-aţi învăţat nimic. Duceţi-vă la şcoală şi 

nu uitaţi că odihna şi joaca nu sunt plăcute decât pentru acela care a muncit. 

 Copiii s-au ruşinat. S-au dus cu întârziere la şcoală, însă au fost sârguincioşi la învăţătură. 

 

 

 

 

 

 

 



Exercițiul 3                                                                           

 

Clasa: I  

Tipul de ascultare vizat: locală, foarte atentă. 

 

Sarcina 1 

Ascultaţi cu atenţie descrierea pe care şi-o face Mihai şi coloraţi! Adăugaţi toate 

elementele necesare şi coloraţi conform desrierii. 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIEREA 

 

 

Eu sunt Mihai. Port un tricou de marinar, iar pantalonii mei sunt albaştri. Eu sunt blond şi pe cap 

port o şapcă roşie.  

Am un rucsac verde. În rucsac am un creion roşu şi o radieră albastră. Tocmai trec pe lângă un 

gard maro. În spatele gardului se află un pom înverzit. Printre crengile pomului se află o pisică gri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercițiul 4                                                                             

 

Clasa: a II-a 

Tipul de ascultare vizat: locală, atentă. 

Sarcina 1 

Ascultaţi cu atenţie informaţiile despre canguri şi alegeţi varianta corectă de răspuns: 

 

1. Cangurul este 

a) o pasăre. 

b) o reptilă. 

c) un mamifer. 

d) o insectă. 

2. Cangurul trăieşte  

a) în Europa. 

b) în Australia. 

c) în America. 

d)  în Africa. 

3. Cangurul se deplasează cu rapiditate 

a) pentru că este mamifer. 

b) pentru că are coadă. 

c) pentru că are picioarele din spate puternice şi lungi. 

d) pentru că-şi caută hrana. 

     4. Cangurul  

           a) nu se poate ascunde. 

           b) nu poate sări. 

          c) nu poate dormi. 

          d) nu poate merge înapoi . 



5. Coada unui cangur poate atinge o  lungime de  

a) 9 metri. 

b) 2 metri. 

c) 1 metru. 

d) 10 centimetri. 

6. Principalul responsabil pentru dispariţia cangurilor este: 

a) omul. 

b) lupul tasmanian. 

c) incendiul. 

d) seceta. 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSCRIEREA 

 

Cangurul 

 

Cangurul este un mamifer care trăieşte în Australia. Numele lui înseamnă „picior 

lung”. 

 Are picioarele din spate puternice şi lungi ceea ce îl ajută să se deplaseze cu rapiditate. Merge 

numai sărind, dar nu poate merge înapoi. Coada îl ajută să-şi păstreze echilibrul. Când se odihneşte stă 

pe cele două picioare mari din spate şi pe coadă. 

 Are blana moale de culoare roşie, maro, gri, neagră, iar picioarele pot fi albe. 

 Poate să crească 1 metru jumătate înălţime şi coada poate avea 1 metru lungime . Cântăreşte 

aproape 90 de kilograme. 

 Puii trăiesc în marsupiu până când pot ţopăi. Sunt numai de mărimea degetului tău mare când 

se nasc. 

 Mănâncă iarbă şi tufe mici. Călătoreşte zile întregi fără să bea apă. 

 Auzul cangurilor este excelent. Nu se poate spune acelaşi lucru despre vedere, deoarece cangurii 

observă numai lucrurile care se află în mişcare. 

 Duşmanul cel mai de temut al cangurilor este lupul tasmanian, acesta fiind principalul 

responsabil pentru dispariţia multor canguri. 

 Cangurii sunt pe cale de dispariţie şi din cauza secetei lungi, a incendiilor, a distrugerii 

habitatelor şi a activităţii umane. De aceea, ei sunt ocrotiţi în parcuri naturale special amenajate. 

 

 

 

 

 

 



 

Exercițiul 5                                                                                          

Clasa: a II-a 

Tipul de ascultare vizat: globală, semiatentă. 

Sarcina 1 

Ascultaţi cu atenţie poezia în care orice animal, plantă sau pasăre, o consideră pe mama lor, cea mai 

scumpă dintre mame şi numerotaţi imaginile în ordinea în care apar în poezie. 

 

a)                                                   b)                                                   c) 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                                          

 

                                                                                          

d)                                       e)                                             f)              

 

 

 

 

 

 

 

  

 



      g)                                          h)                                           i) 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

j)                                                      k)                                         l) 

    

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIEREA 

 

 

Cea mai scumpă de pe lume 

                                     după Nichita Stănescu 

 

 

 −Spune-mi, care mamă-anume 

 Cea mai scumpă e pe lume? 

 

 Puii toţi au zis de păsări, 

 Zarzării au zis de zarzări, 

 Peştişorii de peştoaică, 

 Ursuleţii de ursoaică, 

 Şerpişorii de şerpoaică, 

 Tigrişorii de tigroaică... 

 Mânjii toţi au zis de iepe, 

 Firul cepii-a zis de cepe, 

 Nucii toţi au zis de nucă, 

 Cucii toţi au zis de cucă, 

 Toţi pisoii de pisică, 

 Iară eu, de-a mea mămică. 

 

 Orice mamă e anume 

 Cea mai scumpă de pe lume. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


