
CUIBUL DE PĂSĂRELE 
 după Cezar Petrescu 

 Astă-primăvară, eram în luncă împreună cu Gheorghiță. Soarele dăruia 
raze calde pământului. Covorul verde, pufos acoperise lunca. Toți copacii 
se înveșmântaseră cu haine verzi. 
          Gheorghiță îmi arătă: 
   -  Aici e cuibul. 
Priveam cu inima ticăind. Ce minune! Cuibul mic era zidit cu paie și 
crenguțe. Era căptușit cu puf fin, ca un culcuș de vată. Acolo erau patru 
ouă albastre, cât patru bomboane. Am vrut să le ating. Gheorghiță m-a 
oprit. 
     -  Lasă-le, te rog! Venim peste două-trei săptămâni, să vedem puii. 
Am plecat. Pasărea s-a așezat în cuib ca să le clocească. 
După o lună, m-am dus din nou cu Gheorghiță în luncă. Am văzut patru 
pui mici și golași.  
Mai târziu, puii erau mărișori, iar noi am devenit prietenii lor. 

 
( analiza textului cu metoda cubului) 

FEŢELE CUBULUI 
 

 

 

1. DESCRIE 

  
Scrie, din textul „Cuibul de păsărele”, cuvintele ce arată însuşiri: 

- raze ..............................        

- covor ............................        

- copaci ..........................    puii   

- cuib ..............................        

- ouă......................... ....... 

- soare ............................ 

   

 

 

 

2. COMPARĂ 

  
Scrie cuvinte cu sens opus următoarelor cuvinte: 

   
mic         - ………….....    a se întrista -……………….. 

calde      - …………..    a se aşeza  -……………..... 

se înveşmântaseră   - ………….....   posibil       -……………..... 

prieteni   - ......................    a înverzi     - ........................ 

 

 



3. ANALIZEAZĂ 
  

Explică înţelesul expresiilor: 

 

a) „Soarele dăruia razele calde pământului” 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

b) „Covorul verde pufos acoperise lunca” 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

c) „Copacii se înveşmântaseră cu haine verzi” 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

d) „ Cuib… căptuşit cu puf fin ca un culcuş de vată” 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

    

 

 

4. ASOCIAZĂ 
  

 Formează perechi de cuvinte cu acelaşi înţeles: 

 

  copac   moale 

  dăruie   a palpita 

  pufos   arbore 

  a ticăi   amici 

  culcuş   a se întoarce 

  a reveni   oferă 

  prieteni   cuib 

 

   Sarcină suplimentară: alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul pui să 

aibă un alt înţeles decât cel din textul „Cuibul de păsărele”. 

 ...................................................................................................................... 

   

5. APLICĂ 

  
Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele asemănătoare ca înţeles: 

 

Soarele oferea razele calde pământului. Cu inima bătând am observat cuibul. 

Era construit cu paie şi crenguţe subţiri. În interior era acoperit cu puf moale. 

Gheorghiţă l-a împiedicat să atingă ouăle. 

 

 

Soarele ..………razele calde pământului. Cu inima ………am observat cuibul. 

Era ………..cu paie şi crenguţe subţiri. În interior era …………… cu puf ……. 

Gheorghiţă l-………….. să atingă ouăle. 



 

   

6. ARGUMENTEAZĂ 
 

▪ De ce acest text se numeşte „Cuibul de păsărele” ? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

▪ Care este învăţătura ce se desprinde din acest text? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 


