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FIȘĂ DE LECTURĂ 

 

Un licurici grăbit 

                                                după Dumitru Toma 

 

             Într-o bună zi, spre înserat, la marginea pădurii apăru un licurici. Era obosit și plin de 

praf. Abia aștepta să ajungă acasă și să se culce. 

           - Unde fugi așa, frate? îl întrebă un arici foarte curios. 

           - Acasă, i-a răspuns mohorât micul licurici. 

           - Dar ce-i cu tine, dragă?!... Ești bolnav? întrebă un cărăbuș drăguț, dar cam grăsuț. 

           - Ia uitați-vă în urmă! îi îndemnă licuriciul. Vedeți voi norul acela cum se grăbește să mă 

ajungă? Vine toamna! 

           - Te-ai speriat de un nor? se veseliră cărăbușul și ariciul. Ha!...ha!... ha! 

           - Apropiați-vă, să vă arăt ce-am adus. 

           - Și asta ce înseamnă? 

           - Aoleu, vine toamna! se sperie ariciul. 

           - Și eu am o țiglă spartă pe casă, se îngrijoră brusc și cărăbușul. 

           - Iar eu nu mi-am reparat fereastra, își aminti ariciul și o luă la fugă. 

             Licuriciul își îndesă frunza în desagă. 

           - Vine toamna, ce mai tura-vura! Treaba lor ce fac. Eu mă închid în casă. 

 

1. Scrieți numele personajelor din textul citit: 

                   

………………………                 …………………………….          ………………………….. 

2.Răspundeți la întrebările:  

a.Unde a apărut licuriciul? 

b.Unde dorea licuriciul să ajungă? 

c.Cu cine s-a întâlnit licuriciul? 

d.De ce s-au speriat animalele? 

c.Ce a decis licuriciul? 



3.Completați propozițiile cu cuvinte potrivite folosind ceea ce ați aflat din text: 

Licuriciul era plin de ………. 

Cărăbușul era drăguț și ………….. 

Norul vestea sosirea ………….. 

 

4.Schimbați forma cuvintelor următoare după model: 

pădure- păduri 

casă-  

drum-  

cărăbuș-  

fereastră-  

 

5.Uniți cuvintele cu sens opus: 

zi mohorât 

obosit s-a oprit 

vesel noapte 

a fugit odihnit 

 

6. Găsiți cuvinte care pot arăta însușiri pentru: 

licurici ……………………………………………… 

arici …………………………………………………. 

nor ………………………………………………….. 

frunză ……………………………………………… 

 

7. Ce credeți că trebuie să facă licuriciul pentru a întâmpina toamna cum se cuvine? 


