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Bãþul nãzdrãvan
adaptare prescurtatã dupã Vladimir Suteev

Într-o zi de varã, un iepure mergea spre casã. Prin pãdure s-a întâlnit
cu un arici.

CLASA I

2. Unde se aflã ariciul ºi iepurele?
A) pe câmp       B) acasã       C) în pãdure       D) în grãdinã       E) într-o zi

3. Ce anotimp este?
A) primãvarã B) varã C) toamnã D) iarnã E) mai

1. Cine este Þeposul?
A) iepurele B) ariciul    C) ciocãnitoarea
D) melcul E) cerbul
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4. Ce a pãþit iepurele?
A) A cãzut. B) S-a murdãrit. C) A fost împins.
D) S-a împiedicat. E) S-a rostogolit.

5. Ariciul vrea sã pãstreze bãþul pentru cã ...
A) este mare. B) este pictat. C) are þepi.
D) este frumos. E) este nãzdrãvan.

6. În care container ar trebui puse sticlele din plastic?
A) containerul verde B) containerul albastru C) containerul galben
D) în oricare dintre ele E) niciunul
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7. Care dintre animalele din imagine trãiesc doar în apã?
A) iepurele B) peºtii C) ariciul
D) pãsãrile E) broasca

8. Cum a traversat ariciul pârâul?
A) A pãºit pe pietre. B) A vâslit. C) S-a ajutat de bãþ.
D) L-a cãrat iepurele. E) A înotat.

9. Câte pãsãri observi în imagine?
A) una B) douã   C) trei   D) patru   E) cinci

Ajunserã la un pârâu. Iepurele sãri primul pe malul celãlalt.
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10. Unde a cãzut iepurele?
A) în râu
B) în lac
C) în mare
D) în mlaºtinã
E) în fântânã

11. Cum îl ajutã ariciul pe iepuraº?
A) Îl trage de urechi.
B) Cheamã veveriþele.
C) Îi întinde bãþul.
D) Intrã în apã.
E) Îi aruncã un colac.

În drumul lor, cei doi prieteni au ajuns la un lac.
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12. Cum a reuºit ariciul sã punã puiul de pasãre în cuib?
A) S-a cãþãrat în copac. B) Cu ajutorul bãþului.
C) Cu ajutorul veveriþelor. D) A aruncat puiul direct în cuib.
E) A chemat pãsãrile.

13. Pe ce s-a urcat ariciul?
A) pe buºtean B) pe umerii veveriþelor C) pe creanga copacului
D) pe umerii iepuraºului E) pe bãþ

14. Ce animale s-au bucurat cã puiul de pasãre a fost pus în cuib?
A) veveriþele, pãsãrile, ariciul, iepurele B) broasca, cerbul, pãsãrile
C) iepurele, veveriþele, broasca D) numai pãsãrile
E) cãprioara, pãsãrile, ariciul

Din poieniþã se auzi zarvã mare. Un puiºor a cãzut din cuib.
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15. Cum este ariciul?
A) vesel  B) fricos C) curajos D) liniºtit E) nepãsãtor

16. De ce urcã greu iepurele?
A) E obosit. B) E flãmând. C) E supãrat. D) E bolnav. E) E însetat.

17. Ariciul nu a folosit bãþul pentru ...
A) traversarea pârâului.    B) a-l trage pe iepure. C) tãierea lemnelor.
D) punerea puiului de pasãre în cuib. E) alungarea lupului.

Pe cãrare apãru un lup înfometat. ªi de data asta bãþul i-a salvat!
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18. Unde au ajuns cei doi prieteni?
A) acasã la arici B) acasã la iepure
C) la grãdiniþa de iepuri D) la o cabanã
E) în oraº

19. Câþi membri are familia Iepurilã?
A) trei B) patru C) cinci D) ºase E) ºapte

20. La ce mai poate fi folosit un bãþ?
A) La fãcut focul. B) La arat pãmântul.
C) La miºcat stelele de pe cer. D) La cãlcat rufele.
E) La spãlat vasele.

21. Cui îi rãmâne bãþul?
A) ariciului B) lupului C) ciocãnitorii
D) veveriþei E) iepurelui
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22. La ce nu poate fi folosit un borcan de sticlã?
A) la pãstrarea apei B) la pus murãturi C) la transportat buºteni
D) la refolosirea sticlei E) la pãstrat dulceaþa

23. Cu ce este îmbrãcatã soþia iepurelui?
A) pantaloni ºi bluzã B) rochie ºi pãlãrie
C) ºorþ ºi cãmaºã D) rochie ºi ºorþ
E) blugi ºi tricou

24. Cum este ariciul?
A) rãu ºi curios B) fricos ºi urâcios
C) viclean ºi laº D) puternic ºi zgârcit
E) isteþ ºi bun




