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Într-o dimineaţă, șapte stele de mai multe culori au alunecat de pe cer şi au 

căzut pe Pământ. Au încercat să se înalţe din nou, dar nu au reușit. Aflându-se 

într-un loc străin şi îndepărtat, cele șapte stele au început să plângă. 

 

- Ne dați nouă lacrimile voastre albastre? au întrebat cerul şi mările. 

- Putem să luăm noi lacrimile verzi, vă rugăm? au întrebat iarba şi pădurea. 

- Luăm noi celelalte culori! s-au oferit și florile. 

Stelele le-au dat cu plăcere lacrimile lor. Natura devenea tot mai frumoasă, 

dar stelele nu încetau să plângă. 

 

Înduioşate, vieţuitoarele s-au adunat şi s-au sfătuit ce să facă pentru a le ajuta. 

- Vă ducem noi, pe aripile noastre, înapoi pe cer, au spus păsările. În scurtă 

vreme au obosit, așa că au revenit pe Pământ şi au mulţumit pentru penele frumos 

colorate de lacrimile stelelor. 

Citește textul de mai jos cu aten ție, pentru a r ăspunde la întreb ări. 
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Păsările au cerut sfatul altor viețuitoare. Într-un final, Împăratul Păianjenilor 

le-a spus stelelor: 

- Numai singure vă puteţi salva. Pentru aceasta, timp de şapte ani, trebuie să 

toarceţi câte un fir din lacrimile voastre. Apoi, vă urcați pe vârful celui mai înalt 

munte şi întindeți firele până la cer. 

Stelele au început lucrul, iar după șapte ani, vieţuitoarele pământului au 

văzut un pod multicolor înălţându-se pe cer. Au ştiut că stelele au ajuns, în sfârşit, 

la casa lor. S-au bucurat pentru ele, dar le-a părut şi rău, pentru că le erau foarte 

dragi. De câte ori le era dor de stele, viețuitoarele priveau culorile pe care acestea 

le trimiteau pe Pământ. 

Și acum, după ce ploaia spală cerul, stelele țes un pod colorat în roșu, 

portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet. Oamenii i-au dat acestui pod 

numele de Curcubeu, semn al apropierii dintre Cer şi Pământ. 

(Povestea curcubeului – adaptare după B. Milescu) 
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a) pe cer 
b) pe o floare 
c) pe Pământ 
d) într-o pădure       Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

a) pentru că erau singure 
b) pentru că nu aveau cu cine să se joace 
c) pentru că erau într-un loc străin 
d) pentru că era întuneric     Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

a) ___________________________________________________________________________ 
 

b) ___________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

2. Stelele au început să plângă. De ce? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

4. Ce au făcut păsările ca să le ajute pe stele? 
Scrie, pe spa ţiul dat, r ăspunsul t ău. 

1. Unde au căzut cele șapte stele? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

3. Cine a primit culori din lacrimile stelelor? 
Scrie pe spa ţiul dat dou ă dintre elementele din natur ă. 
 

1.  

2.  

3. 

4.  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 
a) 5 ani 
b) 7 ani 
c) 10 ani 
d) 1 an 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 
a) o casă multicoloră 
b) un pod multicolor 
c) o ploaie multicoloră 
d) un fir multicolor 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

5. Cine le-a spus stelelor cum să ajungă înapoi pe cer? 
Scrie, pe spa ţiul dat, r ăspunsul t ău. 

6. Cât timp trebuiau să toarcă stelele fire din lacrimile lor? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

7. Ce s-a înălțat pe cer după ce stele au ajuns la casa lor? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

5.  

6.  

7.  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 

a) după ce stelele se spală 
b) după ce oamenii se spală 
c) după ce ploaia spală cerul 
d) după ce viețuitoarele se spală 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

 

a) semnul venirii ploii 
b) semnul apropierii dintre Cer şi Pământ 
c) semnul prieteniei viețuitoarelor 
d) semnul prieteniei dintre păsări și stele 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 
 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

8. Ce făceau vieţuitoarele de câte ori le era dor de stele? 
Scrie, pe spa ţiul dat, r ăspunsul t ău. 

10. Ce reprezintă Curcubeul? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

9. Când țes stelele un pod multicolor? 
Încercuie şte litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

8.  

9.  

10.  


