Nume și prenumele elevului………………………..
Data …………………..
Calificativ...........................
Semnătura părintelui
....................................

Unitatea 5 : “Farmecul iernii”
Test de evaluare sumativă
Citeşte textul:
Povestea omului de zăpadă
Într-o iarnă friguroasă cu mult omăt, un copil a avut ideea să aşeze
trei bulgări mari unul peste celălalt ca să ridice un fel de turnuleţ în grădina
din spatele casei. În joacă, i-a pus apoi bulgărelui mai mic ochi din bucăţi
de cărbune, nas dintr-un morcov, o căciulă de lână pe cap şi braţe dintr-o
mătură veche.Aşa a apărut primul om de nea… Pe înserat, copilul a intrat
în casă, lăsând omuleţul singur în grădina îngheţată.
Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit
arătarea din grădină şi, în glumă, s-a gândit să îi dea viaţă. Când s-a aşternut
liniştea, din pădurea din apropiere au început să sosească musafirii nopţii. Două căprioare înfometate s-au apucat
să scormonească omătul, căutând hrană. Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel roşu:
– Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă…
Căprioarele au primit bucuroase darul.
În aceeaşi vreme, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva fire de
lână ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
– Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din mătură le-a dat
unor iepuraşi, iar cărbunii unor pitici ai pădurii. Spre dimineaţă, Zâna Iarna l-a observat stând cu totul despuiat.
Pentru bunătatea lui, s-a gândit să-i ofere ea un dar special: dragostea tuturor copiilor.
De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat pufos pământul,
toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă, pe străzi, în grădini sau în curţile caselor.

1. Explorarea textului:

Titlul :……………………………………………………………………………………………………………….
Personaje :…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Unde se petrece acțiunea?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cȃnd se petrece acțiunea?
………………………………………………………………………………………………………………………
Cum l-a răsplătit Zȃna pe omul de zăpadă?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Formulează câte o propoziție în care cuvântul ,,sania” se află:
la ȋnceput: ................................................................................................................................................................
ȋn interior: ................................................................................................................................................................
la final: .....................................................................................................................................................................
3. Completează tabelul, folosind cuvinte din textul „Povestea omului de zăpadă”:
1 cuvȃnt din două silabe

1 cuvȃnt cu grupul de litere ce

4. Încercuiește varianta corectă:
a. Ioana s-a/sa jucat cu păpușa s-a/sa .
b. În grădină sa/s-a plantat un măr .
c. Rochia s-a/sa este așezată în dulap.
5. Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite:
Gina merge la săniuş cu Ciprian
Atenție la derdeluş

Teodora

Viorica

Mimi şi Liviu

1 cuvȃnt ce se scrie cu literă mare

6. Citiți textul:
Tunurile de zăpadă
Tunurile de zăpadă ce creează zăpada artificială au fost inventate în 1950 și au început să fie utilizate pe
scară largă în anul 1970. Consumul mare de electricitate și prețul echipamentelor limitează folosirea lor pe
scară largă, deși din ce în ce mai multe stațiuni montane se bazează pe aceste utilaje pentru a-și mulțumi
clienții.

Textul este:

literar ;

nonliterar

7. Alcătuiește un text din 5 enunțuri după imaginea următoare. Dă-i un titlu potrivit.
……………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

