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Cei trei purceluºi
adaptare prescurtatã dupã Serghei Mihailov

Au fost odatã trei purceluºi pe nume Nif, Nuf ºi Naf care au pornit în
cãutarea norocului.

CLASA I

Nif

Nuf
Naf

Aveþi grijã de voi!Sunt multe pericole!

1. Câte silabe are titlul poveºtii?
A) douã
B) trei
C) patru
D) cinci
E) ºase.

3. Mama purceluºilor:
A) este bucuroasã
B) este îngrijoratã
C) este indiferentã
D) este liniºtitã
E) este veselã.

2. Ce se aflã în imagine?
A) flori, purcei, o casã
B) copaci, flori, doi purcei
C) flori, copaci, case
D) purcei, flori, pãsãri
E) case, flori, cãþei.
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4. Ce transportã cãruþa?
A) lemne    B) cai    C) pietre    D) fân    E) porumb.

5. Cu cine vorbeºte Nif?
A) cu Naf    B) cu Nuf    C) cu calul    D) cu lupul    E) cu cãruþaºul.

6. Ce îºi doreºte Nuf?
A) o casã drãguþã B) sã rãmânã cu Nif     C) o casã mare
D) sã se joace pe drum E) sã mãnânce fân.

7. Care sunt literele comune numelor celor trei purceluºi?
A) N, U         B) A, F         C) N, I         D) N, F         E) U, F.

Nif Naf Nuf
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8. Unde sunt lemnele din imagine?
A) pe câmp
B) în trãsurã
C) în maºinã
D) în tractor
E) în cãruþã.

11. Ce unelte sunt pe iarbã?
A) foarfecã ºi ace
B) ciocan ºi fierãstrãu
C) ciocan ºi patent
D) cleºte ºi fierãstrãu
E) bocceluþã ºi ciocan.

10. Cum îºi vede Nuf casa?
A) rãcoroasã
B) frumoasã
C) rezistentã
D) micã
E) cãlduroasã.

9. Cãruþa cu lemne este trasã de...
A) un cãruþaº
B) doi mãgari
C) doi cai
D) doi boi
E) un tractor.
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12. Ce face Naf?
A) priveºte ºi se joacã B) mãnâncã ºi întreabã    C) cântã ºi danseazã
D) salutã ºi întreabã E) pregãteºte piatra.

13. Cu ce face meºterul focul pentru cãrãmizi?
A) cu pietre    B) cu lemne    C) cu paie    D) cu cãrbuni    E) cu frunze.

14. Ce construieºte Naf?
A) o casã B) un coteþ C) o magazie D) un gard E) o ºcoalã.

15. Naf foloseºte pentru construirea casei sale…
A) numai zece cãrãmizi B) treizeci de cãrãmizi    C) douãzeci de cãrãmizi
D) câteva cãrãmizi E) mai mult de cincizeci de cãrãmizi.
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Nif a gãsit casa lui Nuf.
Lupul a ajuns ºi el la casa lui Nuf, a suflat de douã ori cu putere ºi a

împrãºtiat toate lemnele.

17. Cum a dãrâmat lupul casa de lemn?
A) a dat cu toporul   B) a suflat o datã cu putere    C) a suflat puternic de douã ori
D) a tãiat lemnele cu fierãstrãul    E) a tras de lemne.

La cãsuþa din
paie a venit un lup.
Lupul a suflat peste
casã ºi paiele au
zburat.

16. Ce a fãcut lupul?
A) a dãrâmat casa lui Nif    B) a suflat peste lemne    C) a intrat în casã
D) a fugit speriat E) a privit uimit.
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Cei doi fraþi au
ajuns la Naf.
Lupul, flãmând,
a încercat sã
dãrâme ºi
aceastã casã,
dar nu a reuºit.

Atunci a intrat
pe coº.

Vai, ce fricã
îmi este!

19. Ce face Naf?
A) tremurã de fricã
B) se ceartã cu fraþii lui
C) se ascunde lângã horn
D) taie lemne
E) pune lemne pe foc.

18. De ce vrea lupul sã intre în casã?
A) pentru cã era prieten cu Naf
B) pentru cã era flãmând
C) ca sã se adãposteascã de ploaie
D) pentru cã era obosit
E) ca sã o viziteze.

20. Unde a cãzut lupul?
A) pe pat    B) în sac    C) în cazan    D) pe masã    E) în ibric.
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Cu blana opãritã, lupul a þâºnit prin perete afarã, direct spre pãdure.
De atunci nu s-a mai întors niciodatã.

21. Pe unde a ieºit lupul din casã?
A) pe uºã
B) prin perete
C) pe fereastrã
D) pe horn
E) prin baie.

22. Ce fac purceluºii?
A) plâng
B) se bucurã
C) îl cheamã pe lup în casã
D) pregãtesc masa
E) îºi fac temele.

Am scãpat!
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E cea mai
frumoasã casã!

Sunt paturi solide
din lemn.

Cei trei purceluºi au construit împreunã o casã mai mare. Acolo au
trãit fericiþi mulþi ani, apãraþi de lupi.

23. Ce nu este bine sã faci?
A) Casa din paie ºi mobila din cãrãmidã.
B) Mobila din lemn ºi salteaua din paie.
C) Casa din cãrãmidã ºi mobila din lemn.
D) Salteaua din paie ºi casa din cãrãmidã.
E) Mobila din lemn ºi tacâmurile din metal.

24. Care este finalul poveºtii?
A) Purceluºii se despart.
B) Purceluºii rãmân împreunã.
C) Purceluºii pleacã în cãlãtorie.
D) Purceluºii se întorc la pãrinþi.
E) Purceluºii îl gãzduiesc pe lup.




