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ASCULTARE: 5 EXERCIȚII 

 
Exercițiul 1 
 
Clasa: PREGĂTITOARE 

Tipul de ascultare vizat: globală 

Ascultă povestea „Scufiţa roşie” de Fraţii Grimm şi numerotează imaginile după ordinea 

desfăşurării întâmplărilor. 
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Exercițiul 2 
 
Clasa: PREGĂTITOARE 

Tipul de ascultare vizat: atentă 

 

Ascultă cu atenţie textul şi încercuieşte răspunsul corect la întrebările: 

 

a) Recunoşti ursuleţul Koala? 

     
 

b) Cine era prietena ursuleţului? 

                                             

 

c) Ce fructe îi aducea prietena lui? 
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Exercițiul 3 
 
Clasa: PREGĂTITOARE 

Tipul de ascultare vizat: atentă 

Ascultă poezia, apoi completează cuvintele care lipsesc cu imaginile potrivite:  
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Exercițiul 4 
 
Clasa: PREGĂTITOARE 

Tipul de ascultare vizat: globală 

Ascultă povestea „Iepurele şi ariciul” apoi scrie în caseta alăturată imaginii A,  dacă propoziţia 
este adevărată, sau F dacă propoziţia este falsă: 

Personajul care a fost atacat de un şarpe este:      

                                                                                  

 

 

 

Ariciul i-a dat iepurelui să mănânce:                       

 

 

 

 

Cei doi prieteni ş-au împrietenit cu:                                  

 

 

Sursa imaginilor - imagini gratuite Pixabay
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Exercițiul 5 
 
Clasa: PREGĂTITOARE 

Tipul de ascultare vizat:atentă 

Ascultă textul „Bulgăraş-de-nea”  şi  trasează săgeţi către imaginea care  consideri că reprezintă 

răspunsul corect: 

 

Ce fac copiii din zăpadă?  

 

                                               
 
 
 
Cum se joacă ei? 
 

                                 
 
Ce alunecă pe vale ca gândul? 
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Anexa 1              Text suport pentru exerciţiul nr. 1  
 

(Scufiţa roşie - Poveste de Fraţii Grimm-text audiat) 
Povestire adaptată 

     Trăia odată o fetiţă care primise în dar de la bunicuţa ei o minunată scufiţă de culoare roşie. 
Fetiţei îi placea tare mult acea scufiţă şi ajunsese să nu o mai dea deloc jos. Din acest motiv toată 
lumea o striga Scufiţa Roşie. 
      Într-o dimineaţă frumoasă şi însorită, mama Scufiţei Roşii o rugă pe fetiţa să-i ducă bunicuţei 
bolnave un coşulet cu mâncare. Fetiţa, care-şi iubea foarte mult bunicuţa, accepta imediat să-i facă 
acesteia o vizită. 
    "- Dar să nu întârzii prea mult" îi spuse mama, "şi să mergi direct la bunica, fără să stai sa te joci 
prin pădure, şi mai ales să te fereşti de Lupul cel Rău". 
    Drumul ce ducea la bunicuţa trecea prin pădure, aşa că Scufiţa Roşie luă coşuleţul din mâna 
mamei şi se porni spre casa bunicuţei. Pe drum însă îl întâlni pe Lupul cel Rău, dar uită de vorbele 
mamei şi îi spuse direct: 
    "- Bună dimineaţa, domnule Lup". 
    "- Bună dimineaţa Scufiţă Roşie" îi raspunse lupul, "unde ai plecat tu aşa devreme?" 
    "- Am plecat să o vizitez pe bunicuţa care este bolnavă şi să-i duc un coşuleţ cu mâncare" îi 
răspunse pe negândite Scufiţa Roşie. 
   "- Şi unde locuieşte bunicuţa ta Scufiţă Roşie?" întrebă lupul. 
  "- Locuieşte în pădure, nu foarte departe de aici" îi răspunse Scufiţa Roşie, "căsuţa ei este uşor de 
găsit, se află chiar lângă lac". 
    Lupul care deja se gândea ce meniu bun va avea la prânz, Scufiţa Roşie şi bunicuţa acesteia, îi 
spuse Scufiţei Roşii: 
   "- Am o ideea Scufiţă Roşie, ce ar fi dacă ai culege nişte floricele frumoase pe care să i le duci 
bunicuţei tale?" 
   "- Ce idee minunată" îi răspunse Scufiţa Roşie, care uitând din nou de sfaturile mamei se afundă 
prin pădure încercând să găsească cele mai frumoase floricele pentru bunicuţa. 
     În timpul acesta lupul îşi luă picioarele la spinare şi o tuli spre casa bunicuţei. Când ajunse la uşa 
acesteia ciocăni uşor la uşă. 
    "- Cine este?" întrebă bunicuţa. 
    "- Sunt eu, Scufiţa Roşie" răspunse lupul imitând vocea Scufiţei Roşii. 
    "- Intră draga mea " îi răspunse bunicuţa, "sunt în pat, iar uşa este descuiată". 
     Lupul intră în casă, se repezi la bunicuţă şi o înghiţi. Apoi îşi puse camaşa şi scufia ei de noapte, 
se băgă în pat şi se acoperi cu pătura peste nas. 
    Între timp Scufiţa Roşie se apropie de casă, şi se miră văzând uşa căsuţei deschisă. Păşi cu grijă 
în casă şi se apropie de pat. Scufiţa Roşie nu o putea zări prea bine pe bunicuţă şi o întrebă: 
    "- Ooo, bunicuţo, dar de ce ai urechile aşa de mari?" 
    "- Ca să te aud mai bine" îi răspunse lupul imitând vocea bunicuţei. 
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    "- Ooo bunicuţo, dar de ce ai ochii aşa de mari?" întreabă Scufiţa Roşie. 
    "- Ca să te vad mai bine, draga mea" îi răspunse lupul. 
    "- Ooo bunicuţo, dar de ce ai gura aşa de mare?" întrebă Scufiţa Roşie. 
    "- Ca să te pot înghiţi mai bine, draga mea" strigă lupul şi se repezi la biata Scufiţa Roşie si o 
înghiţi. 
     Sătul, lupul se întinse în pat să-şi facă siesta şi se puse pe sforăit. Pe lângă casă trecu un vânator 
care auzi sforitul şi se uită pe fereastră. Când văzu lupul îşi închipui că acesta a mâncat-o pe 
bunicuţă şi se repezi şi îi tăie acestuia burta. Spre marea surpriză a vânatorului din burtă ieşiră 
întregi sş nevătămate Scufiţa Roşie şi bunicuţa. Acestea îi mulţumiră vânătorului că le-a salvat şi îi 
oferiră în schimb pielea lupului. 
    Apoi Scufiţa Roşie şi bunicuţa se aşezară la masă să mănânce din cele pregătite de mama. După 
păţania prin care trecuse, Scufiţa Roşie se hotărî ca niciodată să nu mai iasă din cuvântul mamei.  

 
Text suport pentru exerciţiul nr.2  
 
 
 

(Ursuleţul Koala-text audiat) 
 
 
       Ursuleţul Koala este un mic animal ce trăieşte în Australia. Numele lui înseamnă  fără băutură 
pentru că nu prea bea apă. Îi plac mai ales frunzele de eucalipt care conţin destulă apă. 
       Ursuleţul este înalt de 60 cm şi are 20 de kilograme. E mai mic decât tine, dar ţi-ar fi cam greu 
să îl iei în braţe! 
      Acum Koala s-a căţărat într-un eucalipt. Prietena sa din Kenia, maimuţica Kiki, i-a adus câteva 
fructe de kiwi. Cei doi prieteni au împărţit fructele în mod egal şi le-au mâncat linişiţi la umbra 
bătrânului eucalipt. 
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Text suport pentru exerciţiul nr.3  
 
 
 

(Albinuţa Hărnicuţa - poezie-text audiat) 
 
 
Luminoasa mea ………..(grădină) 
De…………(albine) este plină. 
Ş-au trezit încă din zori 
S-adune polen din …………(flori). 
Cea mai mica-i Hărnicuţa 
Are plină …….(găletuţa), 
Seara nu vrea să se culce 
Până face ……..(mierea) dulce. 
 
 
 
 
Text suport pentru exerciţiul nr.4  
 
 
 

(Iepurele şi ariciul – repovestire după  C. Poleakova-text audiat) 
 
 
Odată, într-o poieniţă din mijlocul unei păduri, s-a întâlnit un iepure c-un arici. 
-Hai să fim prieteni, zise iepurele. 
-Bine, se învoi ariciul, să fim prieteni, în viaţă, doar este mai uşor să trăieşti în doi, decât de unul 
singur. Şi cei doi prieteni  şi-au dat lăbuţele şi au plecat să-şi caute loc pentru construirea unei 
căsuţe. Deodată, se auzi strigătul disperat al iepurelui. 
-Ariciule, scapă-mă! 
Se aruncă ariciul în faţa iepurelui şi vede târându-se în faţa lui un şarpe enorm.  
-Te muşc! Te muşc! zise şarpele.  
-Vom vedea, a strigat curajos ariciul şi se aruncă la gâtul şarpelui, sugrumându-l. Prietenii au plecat 
mai departe. Au mers ei ce au mers şi li s-a făcut foame. S-au aşezat laumbra unei tufe 
desfăşurându-şi merindele. Ariciul a scos din traista lui un măr, l-a rupt în  două, dând partea mai 
mare iepurelui. 
Acesta a scos şi el din coşuleţul său doi morcovi, unul mic şi altul mai mare. Pe cel mai mic l-a 
 oprit pentru el, iar morcovul mai mare l-a dat  prietenului său, ariciul.  
Au mâncat prietenii noştri cu mare poftă apoi au plecat mai departe. Au mers ei ce-au mers, şi 
deodată, o mare nenorocire s-a abătut asupra lor. Neobservând că în calea lor era o groapă adâncă, 
iepurele se afundă în ea cu capul în jos. Toată ziua a muncit bietul arici, dar spre seară prietenul lui 
fu scăpat. Bucuria lor fu scurtă; de după o tufa apăru un lup mare. Ochii lui aruncau scântei,  părul 
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de pe spate era ridicat, iar din gura-i căscată se vedeau doi colţi grozavi de mari. Iepurele a 
încremenit de spaimă, iar gura a refuzat să mai scoată vreun strigăt.,,Mi-a sosit sfârşitul", se gândi 
el. Dar ariciul într-o clipă fu ghem, se  rostogoli încetişor spre lup şi-şi înfipse ţepii săi ascuţiţi în 
labele lupului .Acesta a sărit în sus de durere urlând aşa de tare de a răsunat pădurea şi fără să se 
mai uite înapoi, a rupt-o la fugă. 
-Îţi mulţumesc, dragă arici, a spus iepurele, tu m-ai scăpat de lup şu nu fără trudă acum şi se cuvine 
odihnă.  
-Într-adevăr, sunt cam obosit, zise  ariciul şi se aşeză pe o buturugă mică. Iepurele a cărat muşchi 
uscat, i-a  aranjat un pătuţ moale şi l-a culcat pe arici în el. Apoi l-a învelit din toate părţile cu  
frunze uscate, s-a aşezat lângă el şi a aţipit. Dimineaţa, odihniţi şi plini de voie bună, au plecat din 
nou să hoinărească prin pădure în căutarea locului pentru a-şi clădi căsuţa. Au umblat ei cât au 
umblat şi, în sfârşit, au găsit un loc minunat între tufele bogate ale măceşilor. Aici vom construi 
căsuţa noastră, au hotărât iepurele şi ariciul. Au construit prietenii noştri căsuţa şi  au început să se 
pregătească pentru iarnă. Iepurele aducea morcovi, varză,  ciuperci alese, ariciul, pe acele sale  
 
 
 
ascuţite, căra mere căzute de pe crengi şi diferite fructe găsite prin pădure. Când totul a fost gata iar 
pădurea  şi-a îmbrăcat haina argintie, prietenii au închis  uşa căldurosului şi credinciosului lor  
adăpost. Ariciul, din obişnuinţă, tot dormita. El s-a scufundat în aşternutul său moale, s-a făcut  
ghem lipindu-şi micuţul căpuşor de blăniţa moale de pe burtica lui. Iepurele şi-a schimbat haina de 
vară cu blăniţa mai deasă, mai pufoasă, în care îi era tare cald. Nu trecu mult timp şi a început să  
sufle un vânt puternic. O creangă mare de deasupra căsuţei celor doi prieteni s-a rupt şi a 
dărâmat minunatul adăpost.  Prietenii speriaţi, cu mare greutate au răzbit să iasă de acolo. 
-Mergem, a spus iepurele, poate cineva ne va primi să ne încălzim, altfel putem să îngheţăm. 
Prietenii noştri au pornit de mult pe drum. Iepurele îl sprijinea pe arici, labelelui erau mari şi scurte 
nu ca ale iepurelui, lungi şilate. Cu mare greutate au ajuns la bârlogul ursului şi i-a bătut la uşă. 
Acesta n-a răspuns, pesemne dormea. 
-Eu nu mai pot merge, a spus ariciul,picioarele mi-ai îngheţat. Du-te singur, tu poţi alerga prin 
pădure. Blăniţa ta e călduroasă,pufoasă, dar eu, care dorm toată iarna, nu sunt pregătit pentru ea, de 
aceea du-te singur, iar eu voi rămâne pe loc să îngheţ. 
-Să nu vorbeşti aşa, a exclamat iepurele. Să nu uiţi că ai un prieten. Tu rămâi lângă stejarul acesta, 
iar eu fug să-ţi găsesc adăpost călduros. Şi iepurele a rupt-o la fugă.  Şi tot alergând de acolo până 
acolo, ajunse şi la căsuţabursucului. Ne va lăsa oare bursucul la el? Tare era retras şi nu era prieten 
cu nimeni. Luându-şi inima în dinţi, bătu cu putere în uşă. După multe bătăi şi tot atâtea aşteptări, 
auzi un scârţâit şi uşa se întredeschise puţin, iar în prag apăru grasul şi somnorosul bursuc. 
-Ce te-a apucat să umbli pe la casele străine? Iepurele, tremurând, a povestit repede tot ce li s-a 
întâmplat. Bursucul l-a ascultat cuatenţie, apoi a oftat. 
-Intră şi te încălzeşte!  
-Permite-mi, te rog, să locuiesc la tine,se rugă iepurele. 
-Bucuros aş face aceasta, dar vezi bine cât de strâmt este la mine, că nu e loc să cadă un măr măcar. 
-Eu am să stau afară, a exclamat iepurele, dar ariciul este mic şi o să încapă.,,Cum se vede sunt 
prieteni buni", se gândi bursucul şi mai aruncă în foc câteva conuri de brad ca să fie cald pentru 
musafirii săi. 
După multe căutări, iepurele îşi dădu seama că prietenul său ar trebui să fie acoperit undeva de 
zăpadă şi într-adevăr aşa a fost, locul unde rămăsese ariciul era acum o moviliţă albă.  
Într-o clipă, zăpada fu dată la o parte, iar îngheţatul arici luat în braţe de către prietenul său, a fost 
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dus departe spre casa bursucului. 
 Bursucul le-a dat drumul să intre mai repede în casă. 
-Aşează-te lângă sobă şi încălzeşte-te,a spus bursucul şi i-a pus în faţă o farfurie plină de ciorbă, să 
mănânce. Bursucul l-a chemat şi pe iepure să se încălzească puţin. 
-Intră în căsuţă, a spus ariciul, iar eu am să stau afară. 
-Nu, nu, eu mi-am construit alături o căsuţă sub zăpadă. Eu am să trăiesc până la primăvară aici, în 
zăpadă. Închideţi repede uşa şi culcaţi-vă să vă odihniţi în linişte. 
Bursucului i-a plăcut mult prietenia iepurelui cu ariciul şi a zis 
-Şi eu vreau să fiu prieten cu voi! O să iernăm împreună, iar pentru iarna viitoare vom clădi o casă 
mai mare, ca să încăpem toţi trei. 
Apoi bursucul şi ariciul s-au culcat şi în curând au adormit. 
 
Text suport pentru exerciţiul nr.5  
 
 
 

                      (Bulgăraş-de-nea - text audiat) 
 
 
 
              Bulgăraş-de-nea tocmai s-a trezit. L-a trezit larma copiilor de pe deal care au venit să se 
joace. Au săniuţe năzdrăvane care alunecă la vale ca gândul. Sunt atât de veseli! Fac oameni-de-
zăpadă sau se bulgăresc.  
              Bulgăraş-de-nea îi priveşte fericit. Rază-de-soare însă nu îi dă pace. L-a atins pe furiş şi l-a 
topit. Bietul bulgăraş! Acum e doar o picătură de apă! 


