FIȘĂ DE LUCRU
1. Titlul și autorul textului citit:
_______________________________________________________________________
2. Versificația:
Poezia este formată din _____ strofe. Strofa are _____versuri. Poezia are_____versuri.
3. Care sunt oaspeţii primăverii prezentați în poezie?
_______________________________________________________________________
4. Restabiliţi ordinea versurilor:
___E cocostârcul tainic în lume călător,
___În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,
___Al primăverii dulce iubit prevestitor.
___La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată
5. Adevărat sau fals?
_____La răsărit sub soare un punct alb s-arată.
_____Cucostârcul se înalţă şi zboară în cercuri line.
_____Copilaşii trişti privesc la ei.
_____Rândunelele se află pe casă.
_____Pe crengile pădurii sunt un roi de vrăbiuţe.
_____Nagâţii se învârtesc deasupra bălţii şi se încălzesc la soare cu o lungă ciripire.
6. Scrie cuvinte cu
același
înțeles pentru:
oaspete
în fund
zare
răsărit
se arată
cocostârc
tainic
călător
prevestitor
vine
se înalță
veseli
cale
roi
amor
lume

7. Scrie cuvinte cu
sens opus pentru:
depărtată
răsărit
negru
dulce
iubit
se înalță
repede
coboară
veseli
dezgolit
aleargă
lungă
se-ncălzesc
deasupra
speranță
viață

8.Transcrie din text versurile care arată bucuria copiilor:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Completează spațiile folosind cuvintele din paranteză:
Pastelul este textul liric ce descrie un aspect din ______________, priveliști, înfățișări ale
______________ exprimând _______________ _______________ față de peisajul descris.
(sentimentele, poetului, natură, anotimpurilor)
10. Scrie un cvintet pornind de la cuvântul primăvară:
_______________
_______________ _______________
_______________ _______________ ______________
_______________ _______________ ______________ ______________
_______________
11. Completează tabelul:
Tablourile
pastelului
Revenirea cocorilor

Elementele
tabloului

Mijloace
artistice

Sentimente, emoţii

Bucuria copiilor

Concertul păsărilor

Transformările aduse
de primăvară

12. Repartizează elementele naturii în funcție de următoarele planuri:
Plan terestru (pământ)

Plan cosmic (cer)

13. Completând careul descoperi numele unui volum de poezii scris de Vasile
Alecsandri:
1. Al primăverii dulce, iubit ................................................
2. E cocostârcul ...................................................................
3. Pe crengile pădurii un roi de ...........................................
4. Prin raze aurite si vesele ..................................................
5. În aer ciocârlia pe casă ....................................................
6. Și pe deasupra ...................................nagâții se-nvârtesc.
7. Și cerul și pământul preschimbă ......................................
8. E ................................................... tainic în lume călător.
9. Pe .............................................pădurii un.roi de păsărele.
A

B

Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821, Bacău; d. 22 august 1890,
Mircești, județul Iași).
A fost poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat,
accademician român, membru fondator al Academiei Române, creator al
teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, personalitate
marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul secolului al XIX-lea.
Este creatorul pastelului ca specie litereră. El a împrumutat denumirea din
pictură, unde înseamnă un desen executat în culori palide.

Oaspeții primăverii
În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,
La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată!
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.
El vine, se înalţă, în cercuri line zboară
Şi, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară;
Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: "Bine-ai sosit!"
În aer ciocârlia, pe casă rândunele,
Pe crengile pădurii un roi de păsărele
Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc
Şi pe deasupra bălţii nagâţii se-nvârtesc.
Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă!
În lume-i veselie, amor, sperare, viaţă,
Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări
Prin raze aurite şi vesele cântări!

Vocabular:
- Ciocârlia (Alauda arvensis): pasăre cântătoare mică, cu penele pestrițe, care zboară
vertical la mari înălțimi.
- Cocostârcul (Ciconia-Ciconia): pasăre migratoare din ordinul picioroangelor, cu ciocul,
gâtul și picioarele lungi și cu penele albe, vârfurile aripilor fiind negre; barza.
- Nagâț (Vanellus vanellus): pasăre migratoare de baltă de marimea unui porumbel, cu
penele negre-verzui pe spate și pe piept, albe pe pântece și cu moț negru în creștet; bibic.
Reține:
Multe din poeziile lui Vasile Alecsandri sunt tablouri din natură, surprinse în diferite
anotimpuri: „Iarna”, „Viscolul”, „Gerul”, „Vestitorii primăverii”, „Sfârșit de toamnă” etc.
Ele sunt reunite în volumul „Pasteluri”.
Poezia „Oaspeții primăverii” descrie tabloul sosirii primăverii. Venirea cocostârcului, atât
de așteptat, este întâmpinată cu bucurie de copii, care sar, aleargă, și-i urază „bun sosit!”.
Freamătul naturii se simte pretutindeni și aduce încredere, speranță în sufletele oamenilor.

