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Unitatea
3

Relaţii, atitudini, 
comportamente faţă  

de oameni 

1.	Aplicarea	unor	norme	de	conduită	în	viaţa	cotidiană

 1.1. Explorarea calităţii de persoană pe care o are orice om
 1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
 1.3. Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului

2.  Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-
civic	în	contexte	de	viaţă	din	mediul	cunoscut

 2.3.  Explorarea unor relaţii existente între oameni în cadrul grupului 

3.		Cooperarea	 cu	 ceilalţi	 pentru	 rezolvarea	 unor	 sarcini	
simple de lucru, manifestând disponibilitate

 3.1.  Relaţionarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini 
simple de lucru

 3.2.  Participarea la acţiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi şi 
îndatoriri 

*3.3.  Participarea la proiecte simple cu conţinut moral-civic, în cadrul clasei, 
al şcolii sau al comunităţii locale 

Parcurgerea	activităţilor	de	învăţare	 
din	această	unitate	permite	dobândirea	 
de	către	elev	a	competenţelor	generale	 

şi	specifice	de	mai	jos.
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Lecţia 1
„Încrederea se 
cucereşte	 greu	
şi	 se	 pierde	 re-
pede.”

Încrederea	şi	lipsa	de	încredere

Citim, dezbatem
„Era odată un băiat pe nume Petrică. El mergea cu oile 

la păşune şi avea grijă de ele. 
Într-o zi s-a gândit să râdă pe seama sătenilor.
— Ajutor! Săriţi! A venit lupul la oi!
Sătenii au alergat într-un suflet, speriaţi la gândul că ar 

putea să se întâmple ceva rău. 
Când au ajuns însă la locul unde se află Petrică au avut 

o surpriză. Acesta i-a primit  râzând şi veselindu-se.
A mai trecut un timp şi sătenii au auzit din nou strigă-

tele disperate ale lui Petrică. Ca şi altădată, băiatul râdea 
pe socoteala oamenilor. Astfel, băiatul a pierdut încrede-
rea sătenilor.

Într-o zi, lupul a atacat turma de oi. Băiatul a început să 
strige după ajutor, din toate puterile. Dar în zadar! Oame-
nii n-au mai dat crezare ţipetelor lui Petrică.”

(după Lev Tolstoi, Petrică şi lupul)

Observăm, discutăm

  Ce doreşte mama să afle de la cei doi copii?
  Cum se comportă aceştia? Care este părerea voastră? Argumentaţi.
  Cine ar fi putut strica jucăria? Discutaţi toate situaţiile posibile.

  Cum s-a comportat Petrică?
  Ce atitudine au avut sătenii prima 

dată la strigătele de ajutor?
  De ce şi-au pierdut oamenii încrede-

rea în băiat?
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Joc
Imaginaţi-vă, tu şi colegul, o călătorie care se anunţă 

a fi plină de peripeţii.
Alegeţi ca tovarăş de drum un personaj în care aveţi 

în credere, din lumea basmelor.
Realizaţi dialoguri potrivite.

Poţi mai mult
1.  Colegii tăi te-au ales reprezentantul clasei la un con-

curs, dar nu ai câştigat.  
 Comentează situaţiile:
  Eşti dezamăgit şi ţi-ai pierdut încrederea în tine.
 	 Eşti dezamăgit, dar continui să te pregăteşti pentru 

alte concursuri.
 	 Nu ţi-ai pierdut încrederea în tine.
  Argumentează.
2.  Alege situaţia care ţi se potriveşte şi motivează alege-

rea făcută, prin exemple.
 	 Ai încredere numai în tine.
 	 Ai încredere în ceilalţi.
 	 Ai încredere numai în ceilalţi.

Reţinem
Încrederea poate fi în propria persoană sau în cei-

lalţi. Încrederea se dobândeşte şi se păstrează prin 
fapte şi acţiuni concrete.

A avea încredere într-o persoană înseamnă a fi sigur 
pe cinstea şi sinceritatea cuiva, adică a şti că te poţi baza 
pe adevărul vorbelor şi faptelor sale.

lucrăm în perechi
  Reamintiţi-vă povestea Capra cu trei iezi, de Ion Creangă.
  Ce sfat le-a dat capra iezilor?
  Credeţi că avea încredere în ei? De ce?
  Cum ar fi trebuit iezii să procedeze?
  Spuneţi părerea voastră şi colegilor.

lucrăm în echipă
  Daţi exemple de situaţii în care nu trebuie să aveţi în-

credere în persoane necunoscute.
  Găsiţi cât mai multe argumente pentru a dovedi încre-

derea voastră în doamna învăţătoare.
  Comparaţi exemplele şi argumentele fiecărei echipe.
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Lecţia 2
„Cine	 nu	 îi	 res-
pectă	pe	ceilalţi	
nu e respectat.”

Respectul	şi	lipsa	de	respect

Citim, dezbatem
„Doamna învăţătoare nu şi-a luat ochii de la noi până 

nu ne-am aşezat. În clasă s-a făcut linişte deplină. 
Doamna a început să strige catalogul.
— Zent! a răspuns primul băiat, ridicându-se leneş în-

tr-un cot.
— Nu aşa! Te ridici frumos în picioare, priveşti ţintă în 

ochii mei şi-mi răspunzi: Prezent. Ia loc! Am să te mai strig 
încă o dată.

La a doua strigare, băiatul s-a ridicat drept, a privit-o pe 
doamna în ochi şi a răspuns: Prezent! 

S-a aşezat apoi bucuros că el a răspuns cel dintâi fru-
mos şi corect.

Un sentiment de mândrie puse stăpânire pe el.
Aşa au răspuns toţi.
— Atunci când te adresezi cuiva, trebuie să ai o atitu-

dine cuviincioasă, a spus către clasă doamna învăţătoare.
(după Dimitrie Goga, Întâmplări din clasă)

  Unde se află persoanele din imagine? Cum se comportă ele?
  Care este părerea voastră despre acest comportament? 
 Aduceţi argumente pro şi contra.
  Cine se comportă lipsit de respect faţă de celelalte persoane?

  Care sunt vorbele şi gesturile care do-
vedesc lipsa de respect a băiatului?

  Faţă de cine îşi manifestă el această 
atitudine?

  Cum îşi îndreaptă el comportamen-
tul? A procedat corect?

Observăm, discutăm
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lucrăm în perechi
  Discutaţi enunţurile care arată respectul pentru propria 

persoană.
 	 Răspund la salut.
 	 Am o înfăţişare îngrijită.
 	 Mă adresez politicos.
 	 Îmi respect promisiunile.
 	 Fac ceea ce vreau eu.
 	 Respect părerea celorlalţi.

lucrăm în echipă
  Explicaţi în ce situaţii nu aţi respectat o persoană.
 	 Consideraţi că nu o veţi respecta niciodată? De ce?
 	 Cum v-ar putea câştiga respectul?
  În cadrul unor festivităţi importante se intonează Imnul 

de Stat al României. Cum se poate manifesta, în aceste 
situaţii, respectul faţă de ţara noastră?

Reţinem
Respectul înseamnă preţuire, consideraţie, stimă 

faţă de propria persoană, faţă de familie, prieteni şi faţă 
de celelalte persoane. Respectul se manifestă şi faţă de 
lucruri şi mediul înconjurător.

Ne manifestăm respectul prin vorbe, gesturi şi fapte 
potrivite.

Poţi mai mult
1.  Dă exemple de situaţii în care ai respectat: 
 	 un coleg mai mic;
 	 un membru de familie;
 	 un vecin;
 	 un necunoscut.
2.  Povesteşte cum ai ajutat o persoană să-şi dea seama că 

nu a dovedit respect faţă de cineva.

Proverbe
Vorba, deşi e dulce ca mierea, poate fi şi amară ca fierea.
Omul, ca şi pasărea, pe limba lui piere.
Respectă, ca să fii respectat!
Cine pe altul omeneşte pe sine se cinsteşte.

	 Explicaţi înţelesul proverbelor de mai sus.
	 Daţi exemple de situaţii descrise în aceste proverbe.
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Lecţia 3 Curajul	şi	lipsa	de	curaj

  Discutaţi despre comportamentul ilustrat în imagine. Care este părerea 
voastră: putem vorbi despre curaj în aceste situaţii? Argumentaţi?

  Cum vă comportaţi voi în astfel de situaţii? De ce?

Observăm, discutăm

Citim, dezbatem
„Învăţătoarea puse o întrebare clasei. 
L-a rugat pe unul dintre elevi să răspundă. Acesta s-a 

ridicat din bancă. 
În loc să răspundă, a plecat privirea în pământ. Învăţă-

toarea aştepta. Îl privea calmă, cu răbdare.
Elevul continua însă să tacă. Se înroşise la faţă şi părea 

că începe să plângă.
Atunci se petrecu un lucru neprevăzut: cineva şopti.
— Să aibă curajul răspunderii cine a suflat. Să se ridice 

în picioare.
În clasă se aşternu o linişte încordată şi nimeni nu răs-

punse.
— Ce fel de elevi sunteţi voi? întrebă învăţătoarea. Este 

necinstit să se sufle când răspunde cineva. Voi nu aveţi 
curajul să recunoaşteţi?”

(după Vasile Rebreanu, Învăţătoarea)

  Ce s-a întâmplat în timpul orei?
  De ce îi acuză învăţătoarea pe elevi 

de lipsă de curaj?
  Cum apreciaţi comportamentul laş al 

unei persoane? Argumentaţi.

„Curajul	 se	 cu-
noaşte	 atunci	
când este pus la 
încercare.”
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Reţinem
Prin curaj înţelegem forţa de a înfrunta cu îndrăz-

neală primejdiile şi neajunsurile de orice fel. El mai în-
seamnă fermitate în acţiuni sau în manifestarea convin-
gerilor. Un om curajos dă dovadă de tărie de caracter.

Teama, spaima, groaza înseamnă frică.
Laşitatea este lipsă de curaj şi de onoare.

Poţi mai mult
1.  Consideri că o persoană care călătoreşte cu avionul este 

curajoasă? Argumentează. 
2.  Povesteşte colegului o situaţie în care ai dat dovadă de 

curaj. Care este părerea acestuia despre cele povestite 
de tine?

3.  Alege dintre personajele de mai jos pe cele care au dat 
dovadă de curaj.

 	 Motivează alegerea ta.
 	  Făt-Frumos  Prâslea  Spânu  Gulliver
 	 Reaminteşte-ţi şi povesteşte faptele lor de curaj.
4.  Numeşte personaje din lectura suplimentară şi poves-

teşte întâmplările în care acestea au dovedit curaj, frică 
sau laşitate.

lucrăm în perechi
  Enumeraţi însuşiri pe care consideraţi că le are o per-

soană curajoasă. Argumentaţi.
  Scrieţi câte un proverb despre curaj şi laşitate.
 

lucrăm în echipă
  Imaginaţi-vă că salvaţi un copil dintr-o situaţie care îi 

putea pune în pericol viaţa.
 	 Vă consideraţi curajoşi?
 	 Motivaţi răspunsurile.
 	 Comparaţi răspunsurile date de fiecare echipă.

Joc şi relaxare
		Creaţi, tu şi colegul tău, o poveste în care să prezen-

taţi felul în care aţi ajutat un prieten să depăşească 
o situaţie în care i-a fost frică.  

		Interpretaţi întâmplarea în faţa clasei.
		Realizaţi un concurs de proverbe şi zicători despre 

curaj. Alegeţi-le pe cele mai reuşite. Discutaţi îm-
preună înţelesul acestora.
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Lecţia 4
„Omul bun pre-
ţuieşte	 bunăta-
tea precum albi-
na floarea.”

Bunătate	şi	răutate

Observăm, discutăm

  Cum apreciaţi comportamentul personajelor din întâmplarea ilustrată? 
Argumentaţi.

  Precizaţi sfaturile pe care i le-aţi da băiatului din imagine. Ce credeţi că 
i-ar spune acestuia femeia?

  Cum vă dovediţi bunătatea faţă de persoanele din jurul vostru?

Citim, dezbatem
„Unui om bogat i s-a îmbolnăvit nevasta. Când a simţit 

că i se apropie sfârşitul, femeia a chemat-o pe singura ei 
fată şi i-a spus:

— Draga mamei, orice ţi s-ar întâmpla, caută să fii în-
totdeauna bună şi curată la suflet.

După un timp, omul şi-a luat altă nevastă, o femeie rea 
şi îngâmfată, cu două fete ce-i semănau leit. Mama vitregă 
nu o putea suferi pe biata copilă, deoarece harurile aces-
teia le făceau pe fetele ei şi mai nesuferite. Din această pri-
cină, Cenuşăreasa era pusă să robotească cât e ziulica de 
mare. Spăla vase, freca podelele din camerele doamnei şi 
domnişoarelor, dormea într-un pod pe un braţ de paie, în 
timp ce surorile ei se lăfăiau în camere dichisite, cu paturi 
moi şi oglinzi în care se vedeau din cap până-n picioare. 

Sărmana fată era tare chinuită. Muncea şi suporta 
batjocura surorilor vitrege căci era bună şi blândă.“

(după Fraţii Grimm, Cenuşăreasa)

  Ce a îndemnat-o mama pe fata ei? 
 De ce credeţi că a procedat aşa?
  Care este atitudinea Cenuşăresei faţă 

de surorile vitrege?
  Cum apreciaţi aceas tă atitudine? 
 Explicaţi răspunsurile.
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Poţi mai mult
1.  Descrie o situaţie în care ai ajutat pe cineva să rezolve 

o problemă.
   Ce sentimente ai avut în astfel de împrejurări?
2.  Prezintă într-o scurtă compunere, o întâmplare în care 

ţi-ai arătat bunătatea faţă de un animal sau faţă de o 
plantă.

   Atribuie însuşiri omeneşti vieţuitoarei respective.

Reţinem
A fi bun înseamnă a dovedi bunăvoinţă, blândeţe, 

omenie faţă de cei din jur.
Bunătatea se demonstrează prin fapte.
A fi rău înseamnă a dovedi rea-voinţă, neomenie, 

brutalitate, asprime, violenţă.

lucrăm în perechi
  Analizaţi şi discutaţi situaţiile:
 a) Vreţi să puneţi piedică unui coleg, dar nu reuşiţi.
 b) Îngrijiţi plantele din grădină, dar rupeţi una dintre ele.
    În care dintre situaţii vă consideraţi bun?
   Argumentaţi alegerea.
   Ascultaţi şi părerile colegilor.

lucrăm în echipă
  Alegeţi acţiunile care definesc o persoană bună.
    a îngriji
    a jigni
    a ierta

   a mângâia
   a ajuta
   a ironiza

 	  Daţi exemple de astfel de persoane pe care le cunoaşteţi.
 	 Completaţi portretul acestor persoane cu alte însuşiri.

Joc şi relaxare
  Citeşte poezia Căţeluşul şchiop, de Elena Farago.
	  Imaginează-ţi un dialog între tine şi căţeluş.
	  Ce atitudine ai avea faţă de acesta?
	  Ce ţi-ar putea spune căţeluşul?
  Realizează un desen în care să reprezinţi o persoană 

bună.
	  Ce culori vei folosi? De ce?
	  Dă un titlu sugestiv desenului tău.
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Lecţia 5
„Minciuna este 
boală,	 iar	 sin
ceri tatea este 
leac.”

Despre	adevăr	şi	minciună

Citim, dezbatem
„Vasilică şi Niculiţă s-au întors de la săniuş.
— Acum se vine? strigă mama lui Vasilică. N-aţi păţit 

nimic?
— N-am păţit.
— Haideţi în casă, să vă văd la lumina lămpii: întregi 

sunteţi, ori ba? V-aţi lovit?
Copiii se priviră cu înţeles: ce să-i spună? S-au lovit, dar 

nu-i mai durea de mult.
— Nu, răspunseră ei.
— Mama se duse în faţa lor şi îi privi în lumină. Vasilică 

avea un obraz vânăt, iar Niculiţă avea un cucui în frunte.
— Vai, v-aţi înţeles să mai şi minţiti! De ce minţiţi? V-aţi 

răsturnat cu sania, nu-i aşa?
Copiii au lăsat ruşinaţi privirea în pământ. Fuseseră 

prinşi cu minciuna.“
(după Ion Agârbiceanu, La săniuş)

Observăm, discutăm

  Despre ce crezi că vorbesc cele două personaje? Ce face căţelul?
  Este posibil, oare, ca fetiţa să mintă, spunând că a mâncat tot şi că a spălat 

farfuria? 
 Discutaţi situaţiile posibile. 

  De ce era mama îngrijorată? De ce 
crezi că au minţit băieţii?

  Cum apreciaţi comportamentul lor? 
Ce sfaturi le-aţi da?



15

Joc
   Organizaţi un proces între Sinceritate şi Minciună. 
    Alegeţi: un judecător, un avocat al apărării, un re-

prezentant al acuzării.
	  Ce ar putea spune fiecare?
	  Cine ar câştiga procesul? De ce?
	  Prezentaţi activităţile în faţa clasei.

Poţi mai mult
1.  Imaginează-ţi că un membru al familiei tale spune o 

minciună, iar tu cunoşti adevărul.
 Cum procedezi:
		 minţi, considerând că îl aperi;
		 îl îndemni să spună adevărul;
		 spui chiar tu adevărul?
 Argumentează alegerea ta.
2.  Sinceritatea doare uneori, dar este necesară.
 Comentează enunţurile de mai jos.
 	 Nu vreau să mă joc cu tine, pentru că eşti murdar.
 	 M-ai minţit de multe ori şi nu mai putem fi prieteni.
 	 Nu îţi stă bine cu ce te-ai îmbrăcat astăzi.

Reţinem
Sinceritatea este o însuşire pozitivă pe care o poate 

avea o persoană. Un om sincer spune adevărul.
Minciuna este o însuşire negativă.
Uneori, sinceritatea deranjează, deoarece produce 

neplăcere celui căreia i se adresază. Minciuna, în schimb 
poate provoca rău şi celui care o spune, dar şi celui care 
o aude şi o crede.

lucrăm în perechi
  Citiţi şi explicaţi proverbele:
 	 De la omul cinstit e de ajuns un cuvânt.
 	 Şi minciuna e vorbă, dar vremea descoperă adevărul.

lucrăm în echipă
  Discutaţi, apoi prezentaţi colegilor, cu argumente, răs-

punsurile la întrebările date.
 	 Vă plac persoanele sincere?
 	 Cum apreciaţi persoanele care vă laudă nejustificat?
 	 Aţi lăudat vreodată pe cineva fără să merite?
 	 Cum s-a comportat acea persoană?
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Lecţia 6
„Un om modest 
nu	vorbeşte	des
pre el.”

Modestia	şi	lipsa	de	modestie

Citim, dezbatem
„Era odată un moşneag ş-o babă; şi moşneagul avea 

o fată, şi baba iar o fată.
Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă; 

dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum s-alintă cioa-
ra-n laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului.

Fata moşneagului însă era frumoasă, harnică, ascultă-
toare şi bună la inimă. 

Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune 
şi frumoase. 

Dar această fată bună era oropsită şi de sora cea de 
scoarţă, şi de mama cea vitregă; noroc de la Dumnezeu 
că era o fată robace şi răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai 
ş-amar de pielea ei.

Pentru babă, fata moşneagului era piatră de moară în 
casă; iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Moşneagul nu 
îndrăznea să aibă niciun cuvânt în faţa babei.“

(după Ion Creangă, Fata babei şi fata moşneagului)

Observăm, discutăm

  Descrieţi situaţia ilustrată.
  Expuneţi părerile voastre legate de comportamentul celor trei câştigă-

toare ale concursului.
 Argumentaţi răspunsurile pe care le daţi.

  Identificaţi calităţile şi defectele per-
sonajelor din povestire.

  Ce înţelegeţi prin cuvântul a se alinta? 
I se potriveşte această descriere fetei 
babei? Argumentaţi.
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Reţinem
O persoană modestă este o persoană lipsită de în-

gâmfare, moderată, cumpătată în comportament, în 
limbaj, în aspectul vestimentar. Se poate spune că mo-
destia este un semn al înţelepciunii cuiva. 

Şi despre lucruri se zice uneori că sunt modeste. 
Spre exemplu, o casă modestă înseamnă o casă de pro-
porţii mici, de valoare sau de importanţă redusă, lipsită 
de strălucire. 

lucrăm în perechi
  Discutaţi ce înseamnă pentru fiecare dintre voi cuvân-

tul modest. Daţi exemple de situaţii concrete în care aţi 
dovedit modestie.

 	Prezentaţi colegilor concluziile voastre.

lucrăm în echipă
  Organizaţi o dezbatere în care să demonstraţi că mo-

destia este o calitate şi nu un defect.
  Adunaţi informaţii care descriu situaţii ce vin în spriji-

nul afirmaţiilor voastre. Discutaţi colegial.

Joc
   Modestia şi Îngâmfarea sunt personajele unei piese 

de teatru.
   Alegeţi interpreţii acestei piese.
    Imaginaţi situaţiile despre care cele două perso-

naje vor vorbi. 
   Pregătiţi replicile pe care le vor rosti.
   Cum le-aţi vedea îmbrăcate pe cele două perso-

naje din piesă?

Poţi mai mult
1.  Consultă un dicţionar, pentru a afla semnificaţia cuvin-

telor: moderat, cumpătat, echilibrat. 
  Scrie trei acţiuni pe care le face, în mod obişnuit, un om 

care are aceste calităţi.
2.  Dă exemple despre trei situaţii în care ai dat dovadă de 

modestie. 
  Cere părerea colegilor tăi privind cele prezentate de tine.
3.  Fii sincer cu tine.
 	 Te-ai lăudat vreodată? În ce împrejurări?
 	 Ai avut dreptate să te lauzi? Cei din jurul tău cum au 

reacţionat?



Unitatea
3 RECAPITULARE
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1.  Numeşte trăsăturile morale corespunzătoare enunţurilor de mai jos.
 	Ioana vorbeşte frumos cu toate persoanele.
 	Andrei a spart geamul, dar dă vina pe fratele lui.
 	Maria este convinsă că va câştiga concursul.
 	Vlad îi spune adevărul prietenului său, chiar dacă îl deranjează.
 	Dora îşi ajută colegul de bancă, deşi acesta o trage mereu de codiţe.

2.  Găseşte un final potrivit povestirii de mai jos.
  „Doru şi Dana sunt elevi în clasa a III-a. Ei învaţă la aceeaşi şcoală, dar la clase diferite. 
  Conducerea şcolii a organizat un concurs de tenis. Doru şi Dana au fost aleşi să joace în aceeaşi 

echipă.
 — Cum o să joc împreună cu o fată? strigă Doru. Nici nu mă gândesc.”

3.  Explică înţelesul proverbelor.
 	 Frica păzeşte pepenii.
 	 Iepurele se sperie şi de umbra sa.
 	 La plăcinte înainte, la război înapoi.

4.  Alcătuiţi câte un anunţ cu fiecare dintre cuvintele: 
 	politeţe;   respect;   violenţă;   minciună.

micul ziarist
Scrie un articol despre un copil care obişnuieşte să 

mintă. Ai în vedere întrebările date.
  Trebuie pedepsite persoanele care greşesc? 
 Argumentează.
 Cum pot fi îndreptate greşelile? 
 Explică.
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5.  Crezi că răutatea poate influenţa relaţiile dintre persoane? Cum?
 Argumentează.

6.  Consideri că răutatea te poate transforma într-o persoană urâtă? Explică răspunsul tău.

7.  lucrăm în echipă
  Prezentaţi în clasă o situaţie în care aţi considerat pe unul dintre prietenii voştri ca fiind o persoa-

nă rea.
 	 Ce încercaţi să-i spuneţi?
 	 Ce atitudine are prietenul vostru?
 	 Ce concluzie aţi tras în urma întâmplării?
 
8.  De ce crezi că este necesară sinceritatea? Exemplifică.

 
9.   Dacă un om spune un neadevăr, consideri că e un mincinos? Argumentează răspunsul tău.

 Ce se întâmplă când minciuna este descoperită?
 
10.   Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele: 
 	generos;   iertător;   săritor.

Joc de rol
  Imaginaţi-vă un joc de rol despre un copil care obiş-

nuieşte să mintă.
   Închipuiţi-vă peripeţiile prin care poate trece 

acest copil călătorind în Ţara Minciunii şi apoi în 
Ţara Adevărului.

   Precizaţi consecinţele pe care le produce minciu-
na în relaţiile dintre oameni.



Unitatea
3 EVALUARE
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1.  Denumeşte trăsăturile morale evidenţiate prin enunţurile de mai jos.
	 	 Întotdeauna cedez locul în autobuz persoanelor adulte.
	 	I-am spus prietenei mele că are scrisul urât şi dezordonat.
	 	 Nu am recunoscut că am spart ghiveciul şi pentru asta a fost pedep-

sită toată clasa.
	 	Sunt sigur că la concursul următor voi obţine un rezultat mai bun.
	 	Îmi ajut colegul de bancă pentru că are rezultate slabe la învăţătură.
	 	 I-am spus doamnei învăţătoare că meritam un calificativ mai bun la 

lucrare.

2.  Alcătuieşte câte un enunţ din care să reiasă trăsăturile morale indi-
cate mai jos.

 

respectul curajulîncrederea

 

sinceritatea modestiabunãtatea

3.   Observă imaginile. 
 Identifică trăsăturile morale ale persoanelor ilustrate.

* 2 trăsături
**  4 trăsături
***  6 trăsături

* 2 enunţuri
** 4 enunţuri
*** 6 enunţuri

* o trăsătură
** 2 trăsături
*** 3 trăsături
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4.   Completează enunţurile date cu informaţiile potrivite.
	 	Încrederea poate fi în propria … persoană sau în ... .
	 	Respectul înseamnă …, consideraţie, … faţă de persoanele din jur.
	 	Laşitatea este lipsă de … şi de … .

5.  Observă imaginile de mai jos. Scrie numerele din dreptul acelora 
care ilustrează o acţiune prin care persoanele îşi dovedesc respectul faţă 
de cei din jur.

* un enunţ corect
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* 3 imagini
** 5 imagini
*** 8 imagini

* 2 înţelesuri
** 4 înţelesuri
*** 6 înţelesuri

6.   Scrie câte două înţelesuri pentru fiecare dintre expresiile date.
	 	a avea încredere
	 	a fi rău
	 	a fi lipsit de respect

7.   lucru în echipă
	 		Scrie colegului tău o scrisoare prin care să îi descrii o situaţie în 

care ai dat dovadă de bunătate, respect şi modestie în legătura 
ta cu persoanele din jur.

	 	 Colegul va acorda un calificativ scrisorii tale şi va argumenta de 
ce a dat acest calificativ.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Ce-a uitat fănică să spună?
după Luiza Vlădescu

Maşina venise la poartă. Fănică se grăbi înspre ea. 
— Vezi, Fănică, nu uita când intri în maşină să dai Bună ziua!
— Lasă, bunică, ştiu eu! zise Fănică. În uşă a rămas bunica.
Ce-a uitat fănică să spună?

În curte, copiii se joacă De-a prinselea. Fănică aleargă să nu fie prins, 
dar, din fugă, a îmbrâncit-o pe Măriuca. Fetiţa a căzut şi a început să 
plângă.

Fănică se joacă mai departe.
Ce-a uitat fănică să spună?

Mama Măriucăi le face prăjituri. Fănică îşi umple mâinile şi începe 
joaca.

Ce-a uitat fănică să spună?

sticletele
de Mihail Sadoveanu

Pajura, împărăteasa cea bătrână, le-a spus păsărilor:
— Dragele mele, trebuie să luăm puţin foc din cer. Altfel murim. Cine 

se duce?
Păsărele cele mici spuseră că ele nu ştiu decât să cânte. Sticletele, cel 

mai mic din neamul păsărilor, spuse cu sfială:
— De vreme ce trebuie, mă duc eu.
Sticletele se ridică spre cerul senin până la vârtejul soarelui. Acesta 

fierbea ca un cuptor nemărginit şi orbitor. Cu ultimele puteri, pasărea 
prinse o rază. Aproape orbit, cu penele pârlite, sărac şi gol, abia suflând, 
cu puţină viaţă, aduse raza pe pământ.

moş Ion Roată şi Vodă Cuza
după Ion Creangă

Între ţăranii fruntaşi care au luat parte la Divanul Ad-hoc, în 1857, era 
şi Moş Ion Roată, om cinstit şi cuviincios.

Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier, iaca şi Moş Ion Roată 
zise:

— Aveţi bunătate de vorbiţi mai moldoveneşte, cucoane, să ne du-
mirim şi noi.

  Ce atitudini a avut 
Fănică în situaţiile 
prezen tate?

  Care sunt în văţă-
min tele desprinse 
din text?

  Care sunt însuşirile 
sticletelui ce reies din 
acest fragment?

  Cum ai fi procedat 
tu, dacă erai una 
dintre păsările din 
text? Argumentează.

  Ce fel de persoană 
era Moş Ion Roată?

  Cum îşi manifestă 
ţăranul respectul faţă 
de boier?

Sugestii	pentru	lectură



Unitatea
4

Oameni împreună

1.	Aplicarea	unor	norme	de	conduită	în	viaţa	cotidiană

 1.1. Explorarea calităţii de persoană pe care o are orice om 
 1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 

2.  Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-
civic	în	contexte	de	viaţă	din	mediul	cunoscut

 2.1.  Recunoaşterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele şi 
animalele

 2.2.  Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plante-
le şi animalele

3.		Cooperarea	 cu	 ceilalţi	 pentru	 rezolvarea	 unor	 sarcini	
simple de lucru, manifestând disponibilitate

 3.1.  Relaţionarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini 
simple de lucru 

 3.2.  Participarea la acţiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi şi 
îndatoriri

Parcurgerea	activităţilor	de	învăţare	 
din	această	unitate	permite	dobândirea	 
de	către	elev	a	competenţelor	generale	 

şi	specifice	de	mai	jos.
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Lecţia 1
„Cine nu e supus 
părinţilor	 săi	 nu	
e sincer sau cre-
dincios nici cu 
prietenii.”

Acasă	

Citim, dezbatem
„Tata şi mama erau bucuroşi de oaspeţi, dar ei foarte 

rar se duceau la alţii. Nici nu se putea altfel. Casa era plină 
de copii, ograda de vieţuitoare, iar în grădină buruienile 
ridicau capul de la o zi la alta, dacă nu le pliveai la vreme. 
După pilda părinţilor, lucram şi noi cu tragere de inimă. 
Fiecare avea o răspundere şi o vorbă de laudă din partea 
tatei ori a mamei, pentru o treabă bine împlinită, ne era 
cea mai mare răsplată.

Tata curăţa pomii de omizi, după care săpa straturile. 
Mama ne învăţa pe noi cum să mărunţim pământul şi cum 
să însemnăm pe straturi locul unde se semănau legumele.

Mama planta florile ei dragi, iar tata ne arăta cum să ne 
îngrijim stupii. 

Pentru hărnicia noastră, tata şi mama ne lăudau şi ne 
spuneau:

— Aţi lucrat destul! Duceţi-vă la joacă acum!”
(după Dimitrie Goga, Minunile grădinii)

Observăm, discutăm

  Care sunt membrii familiei reprezentate în imagine?
  Ce relaţii se stabilesc între membrii unei familii?
  Precizaţi câteva modalităţi prin care membrii unei familii îşi pot dovedi 

dragostea şi respectul unul faţă de celălalt.

  Sunt necesare colaborarea şi ajutorul în-
tre membrii unei familii? Argumentaţi.

  Cum îşi răsplăteau părinţii copiii?
  Vă ajutaţi părinţii numai dacă vă răsplă-

tesc? Explicaţi.
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Portofoliu
Alcătuieşte o fişă cu titlul Familia mea. 
Ilustrează prin desene următoarele:
  alcătuirea familiei;
  relaţiile dintre membrii ei;
  activi tăţile şi preocupările comune;
 unele  întâmplări din viaţa familiei.

Poţi mai mult
1.  Completează, într-un carneţel, un mic jurnal al familiei.
   Notează datele cele mai importante despre fiecare 

membru al familiei tale.
2.  Precizează sarcinile permanente pe care ţi le-a încre-

dinţat familia ta.
3.  Uneori, părerile membrilor unei familii pot fi diferite. 
   Dă exemple de o astfel de situaţie care a avut loc în 

familia ta.
  Povesteşte cum s-a rezolvat situaţia.
  A fost o rezolvare potrivită?

Reţinem
Familia este cel mai important grup în care poate 

trăi şi se poate dezvolta un copil.
Acest grup presupune relaţii de afecţiune, respect, 

colaborare, ajutor şi încredere.
În familie, fiecare membru are nu numai drepturi, ci 

şi îndatoriri. Asta înseamnă că persoanele din care se 
compune o familie îşi are propriile responsabilităţi.

lucrăm în perechi
  Numiţi activităţile care pot fi desfăşurate în familie de 

către: bunici, părinţi, copii.
  Ordonaţi variantele propuse. Înţelegerea în familie 

poate fi asigurată de:
  ocrotire;
  dragoste;

 respect;
 prezenţa copiilor.

 Motivaţi ordonarea făcută.

lucrăm în echipă
  Formaţi un grup de 6 elevi. Imaginaţi-vă că alcătuiţi o 

familie.
  Numiţi activităţile unei zile din viaţa acestei familii.
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Lecţia 2
„Şcoala	face	omul	
om	şi	altoiul	po-
mul pom.”

La	şcoală

Citim, dezbatem
„Toată noaptea n-am putut dormi din pricina unifor-

mei. Stă întinsă pe spătarul scaunului.
Coborâm scările, mama şi cu mine, cu oarecare solem-

nitate. Sub cerdac, Margareta îmi suflă în treacăt:
— Noroc, Luchi ...
Am rămas singură între fete.
— Sunt colegele tale, Luchi. Vezi să te împrieteneşti cu 

ele, mi-a spus mama când a plecat.
Fetele râd şi se joacă.
— Cine era cucoana aceea frumoasă, cu care ai venit? 

mă întreabă o fetiţă cu un moţ în creştet.
— Mama, răspund bucuroasă.
Un clopoţel a început să se smucească deasupra uşii, 

speriat. Intrăm în clasă.
Pupitrul e înalt. Mă ridic în vârful picioarelor, mă sprijin 

şi abia izbutesc să mă aşez.”
(după Otilia Cazimir, A murit Luchi)

Observăm, discutăm

  Unde se află persoanele ilustrate în imagine?
  Care sunt relaţiile ce se stabilesc între colegii de clasă?
  Ce activităţi se pot desfăşura în clasă şi în afara orelor de clasă?
  Precizaţi modele de comportament în cadrul clasei.

  Unde se pregătea Luchi să meargă a 
doua zi?

  Cum explicaţi sfatul pe care mama i 
l-a dat fetiţei? 

 Argumentaţi.
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lucrăm în perechi
  În clasa voastră trebuie să luaţi o hotărâre.
 Cum procedaţi? Argumentaţi răspunsul ales.
  Hotărăsc cei mai buni elevi la învăţătură.
  Hotărăşte doamna învăţătoare.
  Discutăm şi hotărâm împreună.

lucrăm în echipă
  Unul dintre colegii voştri obţine rezultate slabe la învă-

ţătură.
  Alegeţi soluţia potrivită. Motivaţi, cu argumente, ale-

gerea făcută.
  Îl lăsaţi doar pe colegul de bancă să îl ajute.
  Nu-l ajutaţi, considerând că nu se poate îndrepta.
  Fiecare încearcă să îl ajute.

Hotărâm împreună
Planificaţi o activitate pe care să o desfăşuraţi îm-

preună în afara şcolii. 
Discutaţi şi stabiliţi împreună, de comun acord: 
 care este această activitate;
 când va avea loc;
 ce îndatoriri are fiecare elev.

Reţinem
Grupul de învăţare se formează pe baza preocupări-

lor, scopurilor şi intereselor comune.
În cadrul acestui grup se pot stabili relaţii de priete-

nie, colaborare, competiţie.
Competiţia înseamnă că fiecare membru al grupului 

încearcă să ofere tot ce are mai bun.

Poţi mai mult
1.  Precizează care sunt relaţiile ce se stabilesc între:
  colegii de clasă;   elevi şi învăţătoare.
2.  În clasă trebuie respectate anumite reguli.
 Care este varianta aleasă de tine:
  le respecţi, considerându-le utile;
  le respecţi, pentru că ţi-au fost impuse;
  le respecţi, pentru a nu-ţi pierde timpul.
 Argumentează alegerea ta.
3.  Ai încălcat vreodată o regulă a clasei? Care anume?
  Ce urmări a avut comportamentul tău?
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Lecţia 3
„Prietenul	adevă
rat	este	o	avere	
nepreţuită.”

Prieteni

Citim, dezbatem
„Dragi-mi erau (...) băieţii satului, tovarăşii mei din co-

pilărie, cu care în zilele geroase de iarnă mă desfătam pe 
gheaţă şi la săniuş; iar vara, în zilele frumoase de sărbă-
toare, cântând şi chiuind, cutreieram dumbrăvile şi lun-
cile umbroase, (...) câmpul cu florile şi mândrele dealuri, 
de după care-mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a 
tinereţii!”

(după Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

„(...) Îşi strânse prietenii mici ca el, şi-i duse la joacă pe 
uliţa lui: era aşa de prielnică!

De atunci, uliţa se înavuţi cu o droaie de copii, care de 
care mai zburdalnici. Iar el, căpetenia lor, odrasla uliţei, 
urmărind îndemnul ei, le îndrumă joaca spre casa părin-
tească.”

(după Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei)

Observăm, discutăm

  Unde se află copiii?
  Precizaţi câteva dintre regulile de comportament care trebuie respecta-

te în timpul oricărui joc pe care îl desfăşuraţi. Argumentaţi.
  Care sunt relaţiile ce trebuie să se stabilească între partenerii de joacă? 

De ce?

  Identificaţi jocurile prezentate în pri-
mul fragment literar.

  Care era rolul conducătorului de grup, 
despre care se vorbeşte în al doilea 
frag ment?
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Poţi mai mult
1.  Precizează trei dintre jocurile tale preferate.
 Prezintă colegilor tăi:
  regulile fiecărui joc;
  sancţiunile pentru cei care nu le respectă.
 Ascultă părerea colegilor tăi. Discutaţi.
2. fii sincer cu tine!
  Ai încălcat vreodată regulile vreunui joc?
  Care au fost acelea?
  Ai fost sancţionat? Cum?
  Ţi-ai îndreptat atitudinea? În ce mod?

Reţinem
Grupul de joacă se bazează pe colaborare, ajutor 

reci proc, respect.
În grupul de joacă se pot lega prietenii. Toţi cei care 

participă la un joc trebuie să respecte regulile acestuia. 
Este nevoie ca, şi în timpul unui joc, participanţii să dea 
dovadă de spirit de echipă, deschidere şi corectitudine.

lucrăm în perechi
  Alegeţi însuşirile pe care le-ar putea avea prietenul 

vostru.
  cinste
  modestie
  corectitudine
  bunătate

 invidie
 egoism
 generozitate
 devotament

lucrăm în echipă
  În timpul jocului, un participant nu respectă regulile.
 Cum procedaţi?
  Îl eliminaţi din joc?
  Nu-l mai primiţi în grup?
  Îl iertaţi?
  Îi explicaţi unde a greşit?
 Explicaţi deciziile voastre.

Joc de relaxare
  Desenaţi planşe care să ilustreze secvenţe ale jocu-

rilor voastre preferate.
 Organizaţi o expoziţie pe holurile şcolii.
 Cereţi impresiile colegilor din alte clase.
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Lecţia 4
„Dreptul	 tău	 să	
ţil	păzeşti	şi	în-
datorirea	să	ţio	
împlineşti.”

Drepturi	şi	îndatoriri

Citim, dezbatem
 Fiecare copil are dreptul:
   de a beneficia de instrucţie şi de educaţie prin mun-

ca profesorilor şi învăţătorilor;
   de a participa la cercuri cultural-artistice, asociaţii şi 

cluburi sportive;
   de a folosi materialele şi aparatele şcolii;
   de a beneficia de tarife reduse la filme, teatre şi în 

transportul în comun;
   de a merge în tabere, excursii, drumeţii;
   de a împrumuta cărţi de la biblioteca şcolii.

 Fiecare elev are îndatorirea:
   de a învăţa temeinic şi perseverent;
   de a folosi cu grijă manualele şi materialele şcolii;
   de a se comporta civilizat în familie, la şcoală, pe 

stradă şi în societate;
   de a frecventa cu regularitate cursurile.

Observăm, discutăm

  Unde se află membrii familiei din imagine?
  Discutaţi despre ajutorul pe care fiecare îl dă celuilalt.
  De ce este important acest fel de comportament?
  În ce alte situaţii copiii trebuie să îşi asume responsabilităţi?

  Discutaţi despre necesitatea Regula-
mentului şcolar. Argumentaţi.

  Precizaţi reguli şi îndatoriri ale elevilor 
din clasa voastră. Sunt ele respectate? 
Ce se întâmplă în caz contrar?
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Joc de rol
Într-unul dintre grupurile din care faci parte tu eşti 

conducătorul.
Comunică membrilor grupului drepturile şi îndato-

ririle pe care le are fiecare. Precizează, în acelaşi timp, 
drepturile şi îndatoririle tale.

Poţi mai mult
1.  Numeşte două grupuri din care faci parte.
   Ce drepturi ai în primul grup? Dar în al doilea?
   Ce îndatoriri ai în primul grup? Dar în al doilea?
2.  Găseşte argumente pentru răspunsul la întrebarea de 

mai jos.
   Ce îndatorire corespunde dreptului de a fi trataţi în 

mod egal?
3.  Dă exemple de fapte pentru care:
   ai putea fi recompensat;
   ai putea fi sancţionat.

Reţinem
Fiecare persoană are drepturi şi îndatoriri.
Respectarea acestora face ca activitatea persoanei 

şi a grupului în care se află să fie plăcută şi folositoare.
Fiecare persoană are dreptul de a pune întrebări, 

de a cere explicaţii atunci când i se cere ceva. De ase-
menea, are dreptul de a refuza să facă orice îi pune în 
pericol demnitatea, libertatea şi viaţa.

lucrăm în perechi
   În clasa voastră sunt elevi care obţin rezultate slabe.
   Cei mai buni elevi au numai drepturi? De ce?
   Cei mai slabi au numai îndatoriri? Explicaţi.

lucrăm în echipă
  Organizaţi colectivul în 4 echipe.
  Prezentaţi drepturile şi îndatoririle care vă revin în ur-

mătoarele situaţii:
   pe stradă;
   la spectacol;

  la bibliotecă;
  în autobuz.

  Motivaţi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor în fiecare 
situaţie.
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1.  Alegeţi însuşirile unei persoane sincere:
   vesel;   frumos;
   blând;   bun;
   curajos;   viclean.

2.  Precizează titlul, autorul şi personajele unui text literar în care se vorbeşte şi despre modestie. 
Expune părerea ta privind situaţiile în care personajele dovedesc că au această calitate.

3.  Precizează două situaţii în care ai avut încredere în cineva şi te-ai înşelat.
   Ce ai făcut în aceste situaţii?
   Care sunt învăţămintele trase?

4.  Alege dintre cuvintele colorate pe cel potrivit fiecărei situaţii:
 a) mama mamei mele → …;
 b) fiul mătuşii mele → …;
 c) sora tatălui meu → …;
 d) fratele mamei mele → … .
  mătuşa vărul unchiul bunica

5.  Specifică pentru fiecare drept câte o îndatorire.
  dreptul la o familie;    dreptul la educaţie;    dreptul la sănătate.

Dezbatere
În şcoala voastră va avea loc şedinţa Consiliului elevi-

lor în care se va stabili un Regulament de ordine interioară. 
Reprezentanţii fiecărei clase trebuie să prezinte în 

şedinţă propunerile voastre.
Alcătuiţi un tabel cu drepturile şi îndatoririle care vă 

revin pentru buna desfăşurare a activităţii şcolare.
Explicaţi de ce este nevoie să avem şi îndatoriri.
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6.  Daţi exemple de situaţii dificile din viaţa unei familii.
   Cum se pot rezolva astfel de situaţii?
   Care ar putea fi atitudinea fiecărui membru?
   Prezentaţi colegilor părerile voastre.

7.  lucrăm în echipă
   Discutaţi, cu argumente, semnificaţia celor cuprinse în articolul de mai jos. 
   Prezentaţi concluziile voastre.
  „Familia constituie elementul fundamental al societăţii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocro-

tire din partea societăţii.”
(Art. 1, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

8.  Notează, într-un tabel, drepturile şi îndatoririle pe care le-ai avea dacă ai fi:
   învăţătorul clasei;
   şeful clasei;
   mama;
   căpitanul unei echipe sportive.

9.  Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele date: 
   libertate;     discriminare;     egalitate.

Joc de rol
  Imaginaţi-vă un joc desfăşurat în clasă.
 Stabiliţi:
   regulile jocului;
   sarcinile fiecărei echipe;
   punctajul acordat pentru îndeplinirea fiecărei 

sarcini;
   recompensa.
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1.  Precizează trei argumente pentru care consideri afirmaţia de mai 
jos ca fiind adevărată.
	 Familia este cel mai important grup în care poate trăi şi se poate dez-
volta un copil.

2.  Scrie trei enunţuri prin care să descrii acţiuni care dovedesc ataşa-
mentul tău pentru membrii familiei din care faci parte.

3.  Numeşte trei dintre relaţiile care se pot stabili în interiorul grupului 
de învăţare.

4.  Cum se ajută colegii de clasă între ei? Dă trei exemple.

5.  Observă imaginile.
Numeşte grupurile din care fac parte persoanele ilustrate.

6.  fii sincer cu tine!
   Prezintă colegilor trei însuşiri ale tale, care te fac să te consideri un bun prieten.
   Ascultă opiniile colegilor tăi.
   Roagă-i să îţi dea fiecare unul dintre următoarele calificative: foarte bun, bun, foarte bun.
   Care dintre calificative au fost cele mai multe?

* un argument
** 2 argumente
*** 3 argumente

* un enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* o relaţie
** 2 relaţii
*** 3 relaţii

* un exemplu
** 2 exemple
*** 3 exemple

* 1 grup
** 2 grupuri
*** 3 grupuri
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* 2 enunţuri
** 4 enunţuri
*** 6 enunţuri

* un enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* o îndatorire
** 2 îndatoriri
*** 3 îndatoriri

7.  Precizează care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate şi care 
sunt false.
 a)  Relaţiile dintre membrii familiei se bazează pe afecţiune, respect, co-

laborare, ajutor şi încredere.
 b) În familie doar unii dintre membri au îndatoriri şi responsabilităţi.
 c)  Grupul de învăţare se formează pe baza preocupărilor, scopurilor şi 

intereselor comune.
 d) În grupul de joacă nu există reguli.
 e)  Grupul de joacă se bazează pe colaborare, ajutor reciproc şi res-

pect.
 f) Fiecare persoană are drepturi şi îndatoriri.

8.  Formulează îndatorirea corespunzătoare dreptului enunţat:
   Am împrumutat o carte de la biblioteca şcolii.
   M-am înscris la cercul de pictură de la Clubul copiilor.
   Vom organiza o excursie cu clasa la munte.

9.  Scrie câte un enunţ prin care să argumentezi de ce este important ca 
fiecare copil să aibă dreptul la:
 a)  o familie; b) educaţie; c) joacă;
 d)  informare; e) sănătate; f) odihnă.



RECAPITULARE FINALĂ
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Citim, discutăm

1.  „Cu dragoste ne-a crescut biata mamă şi o dată nu am auzit că se plângea. A muncit, a învăţat 
singură să citească şi să scrie, cu o voinţă de fier ca să ne înveţe şi pe noi carte.”

(după Alexandru Vlahuţă, Nicolae Grigorescu)

 Discutaţi despre:
 	cum şi-a crescut mama copiii;
 	ce calităţi ale mamei sunt prezentate în text;
 	ce sentimente vă trezeşte lectura textului.

2.  „Erau odată într-un sat doi fraţi şi amândoi erau însuraţi. Cel mai mare era harnic, grijuliu şi bo-
gat, pentru că unde punea el mâna, punea şi Dumnezeu mila, dar n-avea copii.
 Iară cel mic era sărac. De multe ori fugea de noroc şi norocul de dânsul, căci era leneş, fără minte 
şi nechibzuit la trebi, ş-apoi mai avea şi o mulţime de copii!
 Nevasta acestui sărac era muncitoare şi bună la inimă, iar a celui sărac era rea şi zgârcită.”

(după Ion Creangă, Dănilă Prepeleac)

 Discutaţi despre:
 	asemănările şi deosebirile dintre cei doi fraţi;
 	asemănările şi deosebirile dintre nevestele acestora.

3.  „Ostaşii mergeau înainte, fără a clipi, bătându-se pe viaţă şi pe moarte pentru libertatea ţării. 
 Deodată sergentul Ilie Petcu, care purta drapelul, este grav rănit şi scapă tricolorul. Strigă din 
răsputeri la ai săi. Soldaţii au năvălit cu toţii şi au salvat pânza tricoloră. 
 — După steag, băieţi! tună vocea soldatului Toader Cristea.”

(după Petru Demetru Popescu, După steag, băieţi!)

 Discutaţi despre:
 	ce fel de persoană era sergentul Ilie Petcu;
 	cum dovedeau soldaţii dragostea de ţară şi curajul în luptă;
 	în ce situaţii o persoană poate fi considerată curajoasă.
 Argumentaţi.

4.  Cine nu e supus părinţilor săi, nu e sincer şi credincios nici cu prietenii.
 Cine caută un prieten fără defecte va rămâne singur.
 Prietenul adevărat, avere nepreţuită.
 Prietenul la nevoie se cunoaşte.
 Pentru părinţi, copilul rămâne tot copil, chiar dacă devine conducătorul unei ţări.
 Cu greu se poate face un prieten într-un an, uşor se poate pierde într-o oră.

 Discutaţi despre:
 	semnificaţia fiecărui proverb dintre cele date;
 	importanţa familiei şi a prieteniei pentru oameni.
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Observăm, dezbatem

1.  Observaţi imaginile.
 Precizaţi, cu argumente:
 a) care sunt situaţiile pe care nu le acceptaţi;
 b) ce soluţii propuneţi în fiecare caz.

2.  Observaţi imaginile.
 Identificaţi drepturile de care se bucură copiii. Argumentaţi.



EVALUARE FINALĂ
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1.  Observă cu atenţie imaginile.
   Precizează 6 însuşiri care îl diferenţiază pe om de celelalte vieţui-

toare, astfel încât să putem spune despre el că este o persoană.

* 2 însuşiri
** 4 însuşiri
*** 6 însuşiri

* un enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* 2 enunţuri
** 4 enunţuri
*** 6 enunţuri

* 2 însuşiri
** 4 însuşiri
*** 6 însuşiri

2.  Scrie trei enunţuri prin care să argumentezi:
   de ce are nevoie omul de plante şi animale;
   de ce are nevoie omul de lucruri;
   de ce plantele şi animalele trebuie îngrijite.

3.  Precizează 6 însuşiri prin care oamenii se pot diferenţia între ei.

4.  Completează enunţurile, astfel încât ele să fie adevărate.
   Lucrurile ne reprezintă, deoarece … .
   Lucrurile nefolositoare se depozitează în … .
   Prin grija faţă de lucruri … pe cei care le-au creat.
   Animalele pot fi … oamenilor.
   Oamenii trebuie … mediul de viaţă al animalelor.
   Printre cauzele dispariţiei multor specii de animale se numără … .
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* 2 cuvinte
** 4 cuvinte
*** 6 cuvinte

* o însuşire
** 2 însuşiri
*** 3 însuşiri

5.  Citeşte fragmentele de mai jos. 
   Precizează însuşirile morale ale fiecărui personaj.

„Fata se suie în pod şi vede acolo o mulţime de lăzi: unele mai vechi 
şi mai urâte, altele mai nouă şi mai frumoase. Ea însă ş-alege pe cea mai 
veche şi mai urâtă dintre toate.”

(Ion Creangă, Fata babei şi fata moşneagului) 

„Câteva minute, şi din nou linişte… Pîntea se apropia. Trosnetul unui 
vreasc uscat îl dădu de gol. Duşmanul îl descoperi şi scoase pistolul. 
Alexandru Pîntea a avut timp doar să arunce o grenadă şi îndată simţi un 
junghi în piept. Peste un sfert de oră, tovarăşii săi de luptă îl găsiră grav 
rănit. Însă drumul lor în urmărirea duşmanului le era deschis.”

(George Sion, Învăţătorul)

„Cum şi-a văzut fiul venind, l-a întrebat: 
— Ce-ai făcut toată ziua, Iliuţă? Ai câştigat ceva?
Băiatul se preface că-i trudit.
— Ehei, tătucă, abia mai pot merge. Mă doare şi grumazul, şi spatele. 

Am muncit mult. Iată galbenul pe care l-am câştigat.
Potcovarul a luat în mână banul, l-a cântărit şi într-o mână şi într-alta.
Apoi a aruncat banul în foc şi l-a lăsat să se topească. După asta, l-a pri-

vit pe fiul său, Iliuţă, drept în ochi. Flăcăul a tăcut, privind în jos.”
(Alexandru Mitru, Banul muncit)

6.  Observă imaginile.
   Scrie o scurtă compunere, pornind de la situaţiile ilustrate.
   Foloseşte în textul tău şi cuvintele: familie, încredere, respect, dra-

goste, părere de rău, împăcare.
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Gospodina
de Otilia Cazimir

Greu e când eşti gospodină!
Uite, eu, cât sunt de mică,
Iute-s ca o rândunică,
Harnică-s ca o albină.

Cum mă scol, cobor în grabă
Colivia din perete,
Să dau boabe la sticlete,
Că-i un cântăreţ de treabă.

Vreme multă nu-mi rămâne;
Pisicuţa, de cu noapte,
Miaună şi-mi cere lapte,
Iar Grivei îmi cere pâine.

Învăţ lecţiile toate, 
La cetit, la socoteală,
Că doar n-o să plec la şcoală
Fără lecţii învăţate!

Cu păpuşa-i alt bucluc!
Din şindrilă şi din beţe,
Trebuie să-i fac pătuc
După sobă, să nu-ngheţe.

Uf, ce mare-i bucuria
Când sunt toate gata-n pripă!
Nu stau locului o clipă ...
Tare-i grea gospodăria!

Gândăcelul
de Elena Farago 

— De ce m-ai prins în pumnul tău,
Copil frumos, tu nu ştii oare
Că-s mic şi eu şi că mă doare?
De ce mă strângi aşa de rău?

Copil ca tine sunt şi eu!
Şi-mi place să mă joc şi mie!
Şi milă trebuie să-ţi fie!
De spaima şi de plânsul meu!

De ce vrei să mă omori?
Că am şi eu părinţi ca tine!
Şi-ar plânge mama după mine
Şi-ar plânge bietele surori

Şi-ar plânge tata mult de tot
Căci am trăit abia trei zile,
Îndură-te de ei, copile,
Şi lasă-mă, că nu mai pot! ...

………………………………

Scârbit de fapta ta cea rea,
Degeaba plângi acum, copile,
Ci du-te-n casă-acum şi zi-le
Părinţilor isprava ta.

Şi zi-le că de-acum ai vrea
Să ocroteşti cu bunătate,
În cale-ţi, orice vietate,
Oricât de făr-de-nsemnătate
Şi-oricât de mică ar fi ea!

Sugestii	pentru	lectură



Despre cusururi şi urâciuni
de Anton Pann

Aideţi să vorbim degeabă,
Că tot n-avem nici o treabă.
Fiindcă Gura nu cere chirie,
Poate vorbi orice fie. 
De multe ori însă
Vorba, din vorbă în vorbă,
Au ajuns şi la cociorbă
Ş-atunci vine proverbul:
Vorba pe unde a ieşit
Mai bine să fi tuşit.
De aceea
Când vei să vorbeşti, la gură
Să aibi lacăt şi măsură. 
Adică: 
Vezi bârna din ochiul tău 
Şi nu vorbi p-alt’ de rău.
Spre pildă: 
Când vei vorbi de mucos, 
Nici tu să fii urduros.
Că nu e mai urât când cineva
Face pe frumos că e ponevos
Şi pe cel urât că e aurit.
Altul iar 
Trânteşte cuvântul tronc, 
Ca cloşca când face clonc.
Şi se pomeneşte vorbind: 
Frumoasă noră dobândişi,
Dar se uită cam pieziş.

Şi că
După ce e neagră, o cheamă şi Neagă;
După ce e mută, apoi e şi slută.
Sau
Urât meşter a croit-o,
Rău ciocan a ciocănit-o.
Sau
Bun ciocan te-a ciocănit,
Că frumos te-a potrivit.
Şi 
Urât tată a avut,
Să-i semene l-a făcut. 
Sau
Fă-mă, tată, ca să-ţi seamăn
Ca frate cu frate geamăn.
Dar însă
A semănat castraveţi
Şi au răsărit scăieţi.
Sau că
Tata avea armăsar,
Dar el a ieşit măgar.
Şi aşa,
Cu vorbe îmbolditoare
Îl atinge unde-l doare.

………………………………

Să nu râzi de măgar cumva,
Că poate îl încaleci cândva.
Şi în scurt,
Noi râdem de unul-doi
Şi patruzeci râd de noi.
Pentru că
Nu este răsur să n-aibă cusur.
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fricosul
de Emil Gârleanu

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă. Şi-n 
cuprinsul larg, uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată 
sală de dans.

Vieţuitoarele pustietăţii sunt îmbătate de farmecul acesta: păsările zbor ca ziua; lupul poposeşte 
pe labe, în hăţişuri, şi priveşte nemişcat; vulpea stă lângă vizuină şi nu se-ndură să meargă la vânat; 
veveriţa pleacă creangă lângă creangă şi hoinăreşte, ca o deşucheată, pădurea-ntreagă. 

Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, ispitind, a ieşit tiptil-tiptil din curătură, şi când a 
ajuns la margine şi-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie:

„Poate mai întâlnesc un prieten“, îşi zise iepuraşul.
Şi gândul îi răspunse:
„Poate mai întâlneşti un prieten…“
Şi iar ţupai-ţupai, iepurele sare vesel:
„Poate dau şi peste o prietenă.“
Şi gândul:
„Poate dai şi peste o prietenă.“
Şi mergând aşa, iepuraşul cu gândul îşi vorbesc:
„Ce lumină, şi totuşi luna încă nu a răsărit.“
„…Şi totuşi luna încă nu a răsărit.“
„Dar o să răsară.“
„…O să răsară.“
Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se odihnească.
Atunci, de la spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaţă, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele 

îşi dezbrăcară deodată umbra.
Iar iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne 

grozave.
După clipa de spaimă, iepuraşul se destinse ca o coardă şi o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni 

de-a dura ca un bulgăre, se sculă şi iar se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se 
opri tocmai în stuhăria iazului.

Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închişi… Să nu-şi mai vază umbra!

Sugestii	pentru	lectură
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Căprioara
de Emil Gârleanu

Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei.
Acesta şi-a întins capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se 

lasă dezmierdat. Căprioara îl linge, şi limba ei subţire culcă uşor blana moale, mătăsoasă a iedului.
Mama îl priveşte şi-n sufletul ei de fugarnică încolţeşte un simţământ stăruitor de milă pentru fiin-

ţa fragedă căreia i-a dat viaţă, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuie să se despartă chiar 
azi, căci vremea înţărcatului venise demult încă.

Şi cum se uita aşa, cu ochi îndureraţi, din pieptul căprioarei scăpă ca un muget înăbuşit de durere; 
iedul deschise ochii.

Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare şi porneşte spre ţancurile de stâncă, din zare, printre 
care vrea să-l lase rătăcit.

Acolo, sus, e păzit şi de duşmănia lupului, şi de iscusinţa vânătorului, căci pe muchiile prăpastiilor 
acelora numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo, l-ar fi ştiut ca lângă dânsa. Dar până la ele 
erau de străbătut locuri pline de primejdii.

Căprioara îşi aruncă picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăzneţe – să încerce puterile ie-
dului. Şi iedul se ţine voiniceşte din urmă; doar la săriturile ameţitoare se opreşte, câte o clipă, ca şi 
cum ar mirosi genuna, apoi se avântă ca o săgeată şi, behăind vesel, zburdă de bucurie, pe picioarele 
subţiri ca nişte lujere. 

Dar trebuie să scoboare, să străbată o pădure, ca să urce din nou spre ţancuri. Căprioara conte-
neşte fuga: păşeşte încet, prevăzătoare. Trece din poiană în poiană, intră apoi sub bolţi de frunze, pe 
urmă prin hrube adânci de verdeaţă până ce pătrunde în inima întunecată, ca un iad, a pădurii. 

Şi-au mers mult aşa până ce au dat, în sfârşit, de luminiş. Iedul, bucuros, o ia înainte sărind. Dar în 
aceeaşi clipă căprioara se opreşte, ca de-o presimţire, adulmecând. În faţa ei, de sub o cetină, ochii 
lupului străluceau lacomi.

Un salt, şi iedul ar fi fost sfâşiat. Atunci căprioara dă un zbieret adânc, sfâşietor, cum nu mai sco-
sese încă, şi, dintr-un salt, cade în mijlocul luminişului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul şi se 
repede la ea…

Prăbuşită în sânge, la pământ, sub colţii fiarei, căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Şi 
numai când acesta, înspăimântat, se topeşte în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii i se 
tulbură de apa morţii.
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Broasca şi scorpionul
din folclorul african

Un scorpion care dorea să treacă un râu a rugat-o pe broască:
— Ia-mă şi pe mine în spinare.
— Să te iau în spinare? a întrebat broasca. Nici nu te gândi! Dacă te iau în spinare, după cum te ştiu, 

ai să mă înţepi şi am să mor!
— Nu fi proastă, i-a spus atunci scorpionul. Nu-ţi dai seama că, dacă te înţep, ai să te duci la fund, 

iar eu, care nu ştiu să înot, am să mă înec?
Cele două vieţuitoare au mai vorbit astfel o vreme, iar scorpionul s-a dovedit atât de dibaci încât 

broasca a primit să-l treacă pe malul celălalt.
L-a luat, aşadar, pe spinarea ei umedă şi lunecoasă, i-a spus să se ţină zdravăn şi a pornit să treacă 

râul.
Când au ajuns la mijloc, unde apa este mai adâncă, scorpionul a înţepat-o pe broască. Aceasta a 

simţit cum otrava îi pătrunde în trup şi a început să se ducă la fund, cu scorpion cu tot:
— Vezi! Ce ţi-am spus eu? Ce-ai făcut?
— N-am ce face, a răspuns scorpionul, înainte de a fi înghiţit de apa rece a râului. Asta mi-e firea.

Sugestii	pentru	lectură
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măgarul în blană de leu 
după Esop

Într-o zi, un măgar a găsit o piele de leu, lăsată de către vânători să se usuce la soare.
Măgarul şi-a pus pielea pe el şi a pornit către satul său natal. Pe măsură ce mergea, toate făpturile 

fugeau din calea lui, atât oameni, cât şi animale, lucru care îl făcea să se simtă tare mândru.
Încântat de aceasta, şi-a ridicat vocea şi a slobozit un răget, dar atunci toata lumea şi-a dat seama 

cine era el de fapt. Mai mult, stăpânul său, pentru că îl băgase în sperieţi, i-a tras o bătaie soră cu 
moartea.

La scurt timp după aceea, vulpea a venit la măgar şi i-a spus:
— Eh, te-am recunoscut după voce. Un prost se poate deghiza în haine alese, dar cuvintele lui 

prosteşti întotdeuna îl vor da de gol.

Vulpea şi maimuţa
după Esop

Vulpea şi maimuţa, în timp ce călătoreau împreună, se certau pentru nobleţea lor. 
În timp ce fiecare înşira cu amănuntul titlurile sale de nobleţe, ajunseră într-un loc oarecare. 
Maimuţa, aruncându-şi privirile jur-împrejur, începu să suspine.
Atunci vulpea o întrebă care ar fi pricina suspinelor, iar maimuţa arătându-i mormintele, îi spuse:
— Cum să nu plâng dacă văd stâlpii funerari de pe mormintele liberţilor şi sclavilor părinţilor mei?
Vulpea îi răspunse: 
— Minte cât vrei, căci nu va învia niciunul din aceştia ca să te dea de gol.
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Cei trei purceluşi
de James Orchard Halliwell-Phillipps

Trăiau odată, într-o pădure îndepărtată, trei purceluşi. Trei fraţi. Semănau atât de tare unul cu celă-
lalt încât foarte greu îi puteai deosebi. Chiar şi numele erau asemănătoare: pe mezin îl chema Nif-Nif, 
pe mijlociu Nuf-Nuf, iar pe fratele mai mare Naf-Naf. 

Cât a fost vara de lungă, purceluşii s-au zbenguit, jucându-se prin iarba verde şi bucurându-se de 
căldura soarelui. De o vreme încoace însă soarele începu să nu mai încălzească cu aceeaşi putere, iar 
la poalele copacilor se aşternu un covor de frunze îngălbenite. Venise toamna!

— E vremea să ne construim o căsuţă, spuse într-o zi Naf-Naf, când se treziră în zori.
Dar fraţii lui nu doreau să se apuce de muncă. Continuau să se alerge prin pădure.
— Mai avem destul timp până la iarnă – spuse Nif-Nif, mezinul, în timp ce făcea o tumbă.
— Când va sosi vremea, am să-mi construiesc singur o căsuţă – se lăudă şi Nuf-Nuf. 
— Cum vreţi, le răspunse Naf-Naf. Eu unul n-am de gând să aştept ninsoarea ca să mă apuc de 

lucru. Şi plecă… 
Pe măsură ce treceau zilele, se făcea tot mai frig. Dar Nif-Nif şi Nuf-Nuf tot nu se îndurau să se apu-

ce de treabă. Umblau hai-hui prin pădure şi trândăveau cât era ziulica de lungă.
— Astăzi ne mai jucăm, îşi spuneau ei din când în când, dar mâine ne apucăm de treabă. Dar nu 

se ţineau niciodată de promisiune şi a doua zi o luau de la capăt: se jucau, ţopăiau şi se dădeau de-a 
dura. 

Într-o dimineaţă însă, purceluşii văzură că băltoaca cea mare de lângă drum e acoperită cu o poj-
ghiţă subţire de gheaţă şi, de-abia atunci, se apucară, în sfârşit, de construit. 

Nif-Nif era un mare leneş. Aşa că se gândi că ar fi mult mai simplu dacă şi-ar ridica o căsuţă din paie. […]

Sugestii	pentru	lectură
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Nu prea departe, fratele lui, Nuf-Nuf, îşi construia şi el o căsuţă asemănătoare. Numai că a lui era din 
nuiele. […]

Nici nu sfârşi bine căsuţa, când de după tufiş ţâşni Nif-Nif.
— Hai să vedem dacă Naf-Naf şi-a terminat şi el căsuţa! propuse Nif-Nif. […]
Nif-Nif şi Nuf-Nuf îl găsiră pe fratele lor lucrând. Îşi construia o casă din piatră şi cărămidă, cu feres-

tre, obloane şi uşi din lemn gros de stejar.
— Ce construieşti acolo? întrebă amuzat Nuf-Nuf. O cetate?
— Casa purceluşului trebuie să fie ca o cetate, răspunse calm Naf-Naf. Cu toţii ne ferim de lupul cel rău!
Nif-Nif şi Nuf-Nuf plecară să hoinărească, cântând prin pădure. […]
Deodată însă, de după un copac gros, apăru chiar lupul cel mare şi rău. Ochii îi străluceau ca doi 

tăciuni încinşi, iar colţii îi erau atât de mari încât nu putea să-şi ţină gura închisă din cauza lor. Văzân-
du-l, Nif-Nif şi Nuf-Nuf se făcură albi ca varul şi o rupseră la fugă într-o clipă. 

Nif-Nif, ajunse primul la căsuţa lui din paie. Intră şi se închise înăuntru. Atunci, lupul nu mai stătu 
mult pe gânduri. Trase adânc aer în piept şi suflă: „Fffuuuuu!“ O dată, de două ori şi când suflă şi a 
treia oară casa lui Nif-Nif zbură în toate direcţiile, spulberată parcă de un uragan.

Lupul era cât pe ce să-l înhaţe pe mezin, dar Nif-Nif o rupse la sănătoasa. În scurt timp ajunse la 
casa purceluşului mijlociu, Nuf-Nuf. 

Cei doi fraţi de-abia apucară să închidă uşa în urma lor, când auziră din nou glasul lupului:
— Gând la gând cu bucurie! zise lupul. Acum am să vă mănânc pe amândoi!
Şi se porni din nou să sufle. Şi, când suflă şi a cincea oară, casa se prăvăli. Doar uşa se mai ţinea 

printre dărâmături.
Purceluşii o rupseră din nou la fugă înspăimântaţi. Alergau în goană nebună spre casa fratelui lor 

mai mare. Naf-Naf le dădu drumul înăuntru şi trase zăvorul după ei. 
Nu trecu mult şi auzi o bubuitură în uşă:
— Bine! Am să vă mănânc pe toţi trei! urlă lupul.
După care trase adânc aer în piept şi începu să sufle. Dar oricât sufla, nici cea mai mică piatră nu 

se mişca din loc. 
— Am să intru pe horn! se bucură în sinea lui lupul.
Şi prinse a se căţăra cu băgare de seamă pe acoperiş.
Dar Naf-Naf auzi un fâsâit şi văzu cum cădea funinginea pe capacul cazanului ce fierbea pe foc, aşa 

că se pregăti să îşi întâmpine musafirul nepoftit aşa cum se cuvine. 
Dădu capacul cazanului la o parte şi aşteptă. Nu trecu mult timp şi lupul, negru ca un hornar, căzu 

direct în cazanul cu apă clocotită. 
Niciodată în viaţa lui nu mai simţise o durere mai mare! Cu un urlet sălbatic, lupul cel mare, rău şi 

opărit pe deasupra, zbură prin horn, se rostogoli pe acoperiş, căzu pe pământ şi se pierdu în pădure.



Mic dicţionar
C
concret: ceva care poate fi perceput cu simţurile; 

real

consecinţă: rezultat al unei fapte, al unei acţiuni

consideraţie: 1. stimă, respect; 2. părere, opinie

convingere: părere fermă, hotărâtă, asupra unui 
lucru

cumpătat: cu măsură, stăpânit, sobru, aşezat

D
(a) dobândi: a obţine ceva prin muncă, eforturi, 

perseverenţă; a câştiga, a realiza; a face rost de 
ceva, a găsi, a procura ceva; a primi, a căpăta

E
echilibrat: care vădeşte cumpătare; sobru; auster; 

cumpătat

F
fermitate: hotărâre neclintită, tărie, statornicie

G
gest: 1. mişcare a mâinii, a capului etc. care 

exprimă o idee, un sentiment, o intenţie, 
înlocuind uneori vorbele sau dând mai multă 
expresivitate vorbirii; 2. faptă sau purtare 
dictată de un anumit scop, de anumite 
interese, având o anumită semnificaţie etc.

M
(a) manifesta: a exprima, a arăta, prin compor-

tare, prin atitudine etc., un sentiment, o do-
rinţă etc.

moderat: chibzuit, cumpătat

N
negativ: lipsit de însuşiri bune, de calităţi, rău; 

care produce rău, care este periculos

O
omenie: purtare blândă, înţelegătoare; atitudi-

ne cuviincioasă, respectuoasă

P
pajură: pasăre răpitoare mai mică decât vultu-

rul, dar mult mai puternică şi mai iute în miş-
cări decât acesta, cu cioc puternic şi tăios, cu 
gheare lungi şi ascuţite, care trăieşte în regiu-
nile de munte; acvilă

pozitiv: cu multe calităţi; demn de urmat, de 
imitat

V
vestimentar: care ţine de haine, privitor la haine, 

al hainelor

48


