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Cuvânt-înainte

Copile drag,

Pentru că nu mai e mult până la sfârșitul călătoriei pe care ai început-o în urmă cu aproape 
5 ani, cred că te-ai întrebat cum vei putea reuși să faci față cu brio testărilor de la finalul clasei a IV-a.

Ne-am gândit să îți venim noi în ajutor…
Antrenându-te cu ajutorul TESTELOR CU DICHIS vei reuși să prinzi curaj și să rezolvi 

cu ușurință provocările de la Evaluările Naționale pentru clasa a IV-a, așa cum, cu siguranță, îți 
dorești și tu.

Pe parcursul primei părți a cărții, în cadrul testelor pentru Limba română, te vor însoți 
tot felul de personaje cunoscute sau mai puțin cunoscute de tine. Te vei întâlni cu devotatul și 
respectatul Bursuc, împreună cu Broscoiul și toți prietenii lui, din romanul „Vântul prin sălcii”. 
Vei face cunoștință cu Cyrus Smith, Gédéon Spilett și marinarul Pencroff, naufragiații „Insulei 
misterioase”, dar vei călători și cu George la bordul navei spațiale Artemis. În Orașul Florilor te vor 
aștepta să-i întâmpini locuitorii săi, prichindeii Habarnam, Știetot, Glonțișor, Zăpăcilă, Gogoașă 
și Peticel, proaspăt reîntorși din renumita lor călătorie în balonul cu aer. Poveștile îți vor dezvălui 
apoi cum au ajuns să fie „eliberate” din sacul cu povești și să ne fie împărtășite nouă, oamenilor, 
iar minunata Peggy te va învăța că o întâmplare fascinantă îți poate schimba viața. Vei păși în 
continuare pe urmele istoriei patriei noastre alături de un mare domnitor al Moldovei, Ștefan cel 
Mare, dar îți vom prezenta și câteva dintre frumusețile României de astăzi, pe care te îndemnăm să 
le descoperi în itinerarele tale viitoare…. Nimic nu poate fi mai frumos!

În a doua parte a cărții, în cadrul testelor de Matematică, vei face cunoștință cu personalități 
reprezentative pentru istoria și cultura României: Constantin Brâncuși, Regina Maria, Dan 
Barbilian, Iolanda Balaș, George Enescu, Maria Tănase, Nicolae Tonitza, Virginia Andreescu, Carol 
Davila, Ana Aslan. Rezolvând problemele și exercițiile propuse vei afla informații noi, interesante 
și captivante despre fiecare dintre acestea. Vei avea nevoie de atenție și de perseverență care, suntem 
convinse, nu îți lipsesc. Personalitățile alese îți pot fi modele de viață prin felul în care și-au urmat 
pasiunile, prin acțiunile lor puse în slujba oamenilor, dar și prin ceea ce au lăsat în urma lor.

La finalul fiecărui test vei fi răsplătit cu surprize care îți vor provoca gândirea, logica și 
imaginația în cel mai plăcut mod. 

Autoarele



Salut!

Sunt Costel. Costel Bondărescu.

Aparent, sunt un bondar oarecare, ce bâzâie din floare-n floare. De fapt, curios din 
fire, sunt câte puțin din toate: puțin matematician, puțin filolog, muzician, poet, sportiv, 
pictor... Atât cât îmi permit programul și natura mea. De multe ori, când plouă și florile 
se închid, mă bucur de câte o plimbare prin librării și biblioteci, unde mai răsfoiesc câte o 
carte până iese soarele, iar apoi mă întorc la ocupațiile mele de bază. 

Astfel am dat de această carte cu teste de matematică și limba română și m-am 
gândit: cum ar fi dacă ne-am împrieteni și te-aș însoți în parcurgerea acestor pagini cu 
informații și exerciții captivante și provocatoare?

Te voi ajuta să înțelegi la ce îți folosesc matematica și limba română în viața de zi cu zi 
și cum să culegi informații utile, exact cum culeg eu nectar din flori.

 Îți promit că nu te vei plictisi și că, la final, bagajul tău de competențe va fi mai 
voluminos!

                                             Să zburăm!
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Test 1  → Banchetul 
   (fragment, „Vântul prin sălcii“ de  

Keneth Grahame)

Test 2  →  Pământul 
  (fragment, „Atlasul naturii“)

Test 3 → Insula misterioasă 
  (fragment, „Insula misterioasă“ de Jules Verne)

Test 4  →  Întoarcerea 
  (fragment, „Aventurile lui Habarnam“ de Nikolai Nosov)

Test 5  →  George și corabia timpului 
  (fragment, „George și corabia timpului“ de Lucy Hawking)

Test 6  →  Transfăgărășanul 
   – unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume –   

Test 7 →  Stejarul din Borzești
   (fragment, „Stejarul din Borzești“ de  

Eusebiu Camilar)

Test 8 →  Peggy și animalele ei vorbitoare
  („Peggy și animalele ei vorbitoare“ de Pedro Pablo Sacristan)

Test 9 →  Pinul singuratic
  (repovestire, „Pinul singuratic“ de Alexandru Mitru)

Test 10 →  Un sac plin cu povești
  (legendă populară)

Limba 
română
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Limba română - Test 1

Citește cu atenție textul de mai jos! 

Banchetul
fragment, Vântul prin sălcii de Kenneth Grahame

Încetul cu încetul, ceasul banchetului era tot mai aproape și Broscoiul, care îi lăsase pe ceilalți 
să se îngrijească de detalii, se retrăsese în dormitorul său și continua să zacă acolo, abătut și 
îngândurat. Cu fruntea sprijinită în lăbuță, chibzuia adânc și pe îndelete. Treptat, chipul său se 
însenină și prinse să se lumineze de zâmbete prelungi și din ce în ce mai persistente. Într-un 
târziu se ridică, încuie ușa, trase perdelele, strânse toate scaunele din încăpere și le așeză 
în semicerc. Se postă în fața lor, umflându-se vizibil, după care făcu o reverență, își drese de 
câteva ori glasul și se dezlănțui, începând să cânte, cu voce tare, publicului vrăjit pe care 
imaginația sa îl vedea cu atâta claritate.

Apoi descuie ușa și coborî împăcat 
scările pentru a-și întâmpina oaspeții, 
căci se cam făcuse timpul ca aceștia să 
înceapă să se strângă în salon. 

Atunci când intră, toate animalele 
izbucniră în urale și se adunară roată 
în jurul lui, felicitându-l și spunându-i 
tot soiul de lucruri plăcute legate de 
curajul de care dăduse dovadă, de 
deșteptăciunea sa și de dibăcia pe care 
o arătase în timpul luptei. Însă Broscoiul 
se mulțumea să zâmbească plin de 
modestie și să șoptească: 

— Ei, nici vorbă de așa ceva! Eu n-am 
făcut mare lucru, aproape nimic, aș putea 
spune.

Vidră, care stătea la gura sobei, pe covor, se repezi la Broscoi cu o exclamație de bucurie, 
strângându-l în brațe, și încercă să-l poarte prin încăpere într-un tur triumfal. Dar Broscoiul îl 
dojeni cu blândețe și zise, amabil, desprinzându-se din brațele lui: 

— Bursucul a fost acela care a ticluit acest plan iscusit, iar Sobolul și Șoarecele au dus tot 
greul pentru a salva conacul Broscoieni; eu nu mi-am făcut decât datoria, n-am făcut mare 
lucru, aproape nimic, aș putea spune. 
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Animalele erau de-a dreptul derutate, nu știau ce să mai creadă, erau surprinse de-a 
binelea de acest comportament, total neașteptat din partea lui. Pe când trecea de la un 
musafir la altul, dând răspunsuri pline de modestie, Broscoiul băgă de seamă că devenise, 
pentru toți cei de față, subiectul unui interes tot mai crescut. Bursucul comandase numai 
bunătăți și banchetul se bucura de succes. Animalele discutau, se amuzau și stăteau 
nestingherite la taclale, cu spor, dar Broscoiul, care, de la sine înțeles, stătea în capul mesei, 
ținea privirea plecată și murmura mici amabilități către animalele care îi erau în preajmă. 
Din timp în timp, strecura câte o privire furișată spre Bursuc și spre Șoarece, și de fiecare 
dată îi surprinse uitându-se țintă unul la altul, cu gura căscată de uimire, și asta reprezenta 
pentru el cea mai mare mulțumire. 

O parte dintre animalele mai tinere și mai puse pe șotii se apucară să șușotească, mai spre 
sfârșitul serii, că parcă pe vremuri petrecerile din locul cu pricina aveau ceva mai mult haz. 
Câțiva chiar bătură în masă și strigară:

— Broscoiule! Discursul! Broscoiule, ține-ne un discurs! Cântă! Să auzim cântecul domnului 
Broscoi! 

Dar Broscoiul dădu încetișor din cap, ridică o lăbuță în semn de blândă nesupunere și 
insistă pe lângă musafiri să nu ignore bunătățile întinse din belșug pe masă, discutând cu 
ei tot felul de nimicuri de ultimă oră, întrebându-i cu mult interes despre membrii familiei 
lor care erau încă de o vârstă prea fragedă pentru a lua parte la astfel de sindrofii. Reuși în 
cele din urmă să-i facă să înțeleagă că acest banchet era unul la care domneau cu strictețe 
regulile bunei cuviințe.

sindrofie − reuniune de invitați, petrecere (în familie); 
a ticlui − a pune la cale ceva (inventând, născocind); 
taclale − conversație (despre lucruri mărunte);
triumfal − măreț, victorios.

Rezolvă cerinţele următoare!
1 Unde va avea loc banchetul animalelor?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) în pădure;
b) în salon;
c) în poiană;
d) pe lac.
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Limba română - Test 1
2 Care sunt personajele care sunt menționate în text?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) Broscoiul, Bursucul, Vidră, Sobolul, Șoarecele;
b) Jderul, Broscoiul, Vidră, Sobolul, Șoarecele;
c) Broscoiul, Vidră, Rândunica, Șoarecele, Bursucul;
d) Ursul, Broscoiul, Rândunica, Bursucul, Sobolul.

3 Cum se pregătește Broscoiul pentru petrecere? 
Scrie răspunsul, precizând trei acțiuni ale acestuia.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4 Broscoiul s-a retras înainte de începerea banchetului:
Alege varianta corectă pentru completarea propoziției.
a) într-un tunel;
b) în podul casei;
c) în dormitorul său;
d) în bărcuță.

5 Cum au reacționat animalele când Broscoiul a coborât în salon?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) Animalele invitate la banchet au tăcut.
b) Invitații de la petrecere au râs de el.
c) Cu toții au plecat, lăsându-l singur.
d) Animalele l-au felicitat pe Broscoi, izbucnind în urale.

6 Scrie 3 calități ale Broscoiului pe care le-au observat animalele invitate la petrecere.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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7 Cine l-a purtat pe Broscoi într-un tur triumfal prin încăpere?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) Vidră;
b) Bursuc;
c) Șoarecele;
d) Sobolul.

8 Numerotează ideile principale în ordinea desfășurării acțiunii din text:

 Musafirii îi cer să ia cuvântul, dar acesta refuză politicos. 

1  Emoționat, Broscoiul se pregătește pentru banchet. 

 Acesta coboară în salon pentru întâmpinarea oaspeților.

 Animalele îl primesc în urale.

 Modest, Broscoiul recunoaște meritele Sobolului și ale Șoarecelui.

 Toți oaspeții erau uimiți de comportamentul Broscoiului.

9 Asociază personajul cu faptele acestuia:
Unește personajul cu faptele acestuia, așa cum reies din textul de mai sus.

Bursucul 

Vidră

Broscoiul

Comandase numai bunătăți și banchetul 
se bucura de succes.

Stătea la gura sobei, pe covor. 

A plecat în pădure și a lăsat totul baltă.

Coborî scările pentru a-și întâmpina 
oaspeții.

10 Ce înțeles are expresia subliniată în text?
a) formară un cerc în jurul lui;
b) i-au dat o roată;
c) au desenat o roată;
d) s-au rostogolit.
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Limba română - Test 1
11 Găsește alte două însușiri potrivite pentru substantivele date:

a) animale tinere, _______________________________, _______________________________ ;
b) ________________________________, ________________________________ , mare lucru;
c) vârstă fragedă, _______________________________, _______________________________ .

12 Transcrie enunțurile care reprezintă solicitarea adresată Broscoiului de către 
invitați.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13 Completează casetele cu A (Adevărat) sau F (Fals) din dreptul enunțurilor de mai 
jos:

 Broscoiul se mulțumea să zâmbească lipsit de modestie. 

 Șoarecele și Sobolul au dus tot greul pentru a salva Conacul Broscoieni.

 Animalele se așteptau la reacția Broscoiului.

14 Prezintă trei motive pentru care Broscoiul ar putea fi emoționat înaintea 
banchetului.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15 Imaginează-ți și scrie o compunere în care să povestești cum crezi că s-a desfășurat 
banchetul atât de mult așteptat de Broscoi. Ce alte surprize crezi că le-a pregătit acesta 
prietenilor săi?

Vei respecta următoarele cerințe în compunerea ta: 

 alegerea unui titlu potrivit;
  structura compunerii (introducere, cuprins,  

încheiere);
 redactarea textului în 10-12 rânduri;
 scrierea corectă a cuvintelor;
 așezarea corectă a textului în pagină.
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__________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

JOC!
La banchetul din pădure 

au participat multe animale. 
Pentru a fi acolo, fiecare 
dintre ele a primit câte o 
invitație. Descoperă luna 
în care animalele au fost 
invitate la banchet, urmărind 
literele inițiale ale animalelor 
de la masă, în sensul acelor 
de ceasornic.

Completează luna pe invitație!
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Test 1 → Regina Maria a României
 

Test 2  → Când matematica și literatura se împletesc...
  (Dan Barbilian)

Test 3  → Tinerețe fără bătrânețe... 
  (Ana Aslan)

Test 4  → „Pictorul copiilor”
  (Nicolae Tonitza)

Test 5  → „Pasărea măiastră” a cântecului românesc
  (Maria Tănase)

Test 6  → „Străinul” care a pus bazele medicinei moderne din România
  (Carol Davila)  

Test 7 → Prima femeie arhitect din lume
  (Maria Virginia Andreescu Haret)

Test 8 → Pe aripile muzicii
  (George Enescu)

Test 9 → Doamna atletismului românesc
  (Iolanda Balaș)

Test 10 → Părintele sculpturii moderne
  (Constantin Brâncuși)

Matematică
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Matematică - Test 5

„Pasărea măiastră” a cântecului românesc

 Adesea numită 
„pasărea măiastră” 

sau „privighetoarea 
cântecului popular 

românesc”, Maria Tănase 
s-a născut într-un cartier 
de lângă București, la 25 

septembrie 1 913. A fost o 
persoană foarte darnică și un artist complet: a cântat muzică 
populară, operetă, a jucat pe scenele teatrului, dar și în filme. 

Despre Maria Tănase s-au scris cărți, s-au regizat piese 
de teatru, s-au publicat sute de articole. Cu toate acestea, se 
spune că a rămas un mister pentru cei din jur. Cântecele ei 
sunt încă ascultate și fredonate peste tot în lume.

Rezolvă cerințele testului și vei afla lucruri interesante  
despre cariera și viața Mariei Tănase.

I. NUMERE

1 În 1 921, la doar opt ani, Maria Tănase debuta pe scena  
organizată pentru serbarea sfârșitului de an școlar.

Cum se descompune numărul 1 921 în mii, sute, zeci și unități?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 1 000 + 900 + 10 + 2; c) 1 000 + 200 + 90 + 1;
b) 1 000 + 900 + 20 + 1; d) 1 000 + 100 + 90 + 2.

2 Sub numele de scenă Mary Atanasiu sau Elise Lame´, în anul 1 934 începe să joace la 
teatrul Cărăbuș (actualul teatru Constantin Tănase din București). Tot atunci înregistrează 
primul cântec, Romanța Mansardei, care are un succes răsunător.

Cum se scrie numărul 1 934 cu cifre romane?
Încercuiește litera corespunzătoare scrierii cu cifre romane a acestui număr.
a) MMXXXIV; b) MCMXXXVI; c) MCMIVXXX; d) MCMXXXIV.
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3 În anul 1 957, Maria Tănase a fost distribuită în filmul Ciulinii Bărăganului, realizat în 
colaborare cu regizori și actori francezi. Până în anul 2 015, acest film a avut peste două 
milioane de vizionări.

Numărul de spectatori care au vizionat filmul, într-un an, a fost de 67 308.
Care sunt vecinii pari ai numărului 67 308?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 67 308 și 67 310; c) 67 306 și 67 308;
b) 67 306 și 67 310; d) 67 304 și 67 306.

4 Mariei Tănase îi plăcea să se îmbrace elegant și frumos, dar iubea portul tradițional 
românesc, pe care îl purta ori de câte ori avea ocazia. 

Observă imaginea iei din dreapta.
Încercuiește litera corespunzătoare reprezentării  

corecte a florilor galbene de pe ie.

a)  

b)  

c)  

d)  

 

5 În 1 935, Maria Tănase începe cursurile 
Conservatorului Regal de Muzică și Artă 
Dramatică, iar patru ani mai târziu se lansează la 
nivel internațional prin participarea la Expoziția 
Universală de la New York.

Rotunjește la ordinul sutelor numărul 1 939, 
anul debutului internațional al artistei. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspun- 
sului corect.

a) 2 000; b) 1 940; c) 1 900; d) 1 930.



120

Matematică - Test 5
6 Unul dintre cele mai cunoscute cântece ale 
Mariei Tănase poartă numele unui joc popular 
muntenesc cu un ritm accelerat. 

Ordonează crescător numerele din tabel și 
descoperă numele cântecului.

Numere 2 735 21 735 17 350 735 20 035 20 730 1 700 20 573 20 003 7 352

Litera U A E C N R I D A L

Scrie, pe spațiul de mai jos, numerele în ordinea lor crescătoare și numele cântecului 
devenit celebru datorită Mariei Tănase.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7 Rezolvă exercițiul 2 706 – 96 × 8 și vei afla anul în care are loc debutul radiofonic al 
Mariei Tănase. A fost primul pas spre recunoașterea artistei de către toți românii.

Efectuează calculele aici.

Scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.
________________________________________________________________________________

8 La un magazin s-au vândut discuri cu cântece ale Mariei Tănase și cărți despre viața 
artistei. Pentru 4 discuri și 8 cărți s-au încasat 560 lei. 

Cât costă fiecare obiect, dacă un disc valorează cât două cărți?
Rezolvă problema aici.

Scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.
________________________________________________________________________________
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9 Dintre interviurile Mariei Tănase, s-a păstrat doar cel înregistrat la  
8 ianuarie 1 960.

În urma unui studiu efectuat pe parcursul unui an, s-a constatat că interviul 
a fost descărcat de pe internet de 2 613 ori, după cum urmează:

•  în 13 localități din România interviul a fost descărcat de câte  
47 de ori;

•  în 22 de orașe din străinătate, interviul a fost descărcat de același 
număr de ori de fiecare oraș.

De câte ori a fost descărcat interviul într-un oraș din străinătate?
Rezolvă problema aici.

Scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.
________________________________________________________________________________

10 În luna mai a anului 2 021, Teatrul de Stat din Constanța a pus în scenă piesa de teatru 
Maria Tănase. O poveste.

În primele ore s-au vândut 3 bilete la lojă, 35 de bilete la balcon și un număr dublu de 
bilete la parter decât cele de la balcon. Prețul unui bilet la lojă este de 40 lei, la balcon de 
20 lei, iar la parter de 30 lei.

Câți lei s-au încasat doar din vânzarea acestor bilete?
Rezolvă problema aici.

Scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.
________________________________________________________________________________
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Matematică - Test 5
II. FIGURI GEOMETRICE ȘI MĂSURĂTORI

11 Ce formă geometrică are discul ținut în mână de Bondărescu?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
a) pătrat;  b) triunghi; c) cerc; d) dreptunghi.

12 Durata unei piese muzicale se măsoară în:
Dintre răspunsurile de mai jos,  

încercuiește-l pe cel corespunzător.
a) grame; c) mililitri;
b) milimetri; d) minute.

13 La ora 18:00, Luca a început vizionarea filmului Ciulinii Bărăganului. Știind că filmul s-a 
terminat la ora 19:56, câte minute a durat filmul?

Încercuiește varianta corectă de răspuns.

a) 100 de minute; b) 116 minute; c) 120 de minute; d) 126 de minute.

14 Începând din luna octombrie 1 940 și până în luna ianuarie 1 941, din cauza unor 
schimbări politice, Mariei Tănase i se interzice să mai apară public și i se distrug toate 
înregistrările de până la acel moment.

Calculează câte săptămâni și câte zile sunt de la 20 octombrie până la 10 ianuarie.
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 9 săptămâni și 6 zile;  c) 10 săptămâni și 4 zile;
b) 12 săptămâni;  d) 11 săptămâni și 6 zile.

15 Pasionată de viața artistei, Elena a înrămat o fotografie 
ce o prezintă pe Maria Tănase într-o scenă din filmul Mic album 
muzical. Rama tabloului, de formă pătrată, are latura de 86 cm.

Câți centimetri are perimetrul ramei?
Rezolvă problema și scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.

________________________________________________________________________________
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16 Rezolvă exercițiul 918 : 9 + 232 × 8 și vei afla anul în care Maria Tănase înregistrează 
patru cântece în franceză, care au avut un enorm succes atât la noi, cât și în Franța.

Rezolvă problema și scrie răspunsul pe spațiul de mai jos.

________________________________________________________________________________

17 Maria Tănase și-a cules singură cele 480 de cântece din folclor. Ea obișnuia să meargă 
pe jos prin satele românești. Spre sfârșitul vieții s-a retras la Târgu–Jiu, în amintirea lui 
Constantin Brâncuși.

De la Târgu–Jiu la Hobița sunt 25 km. Un folclorist pleacă din Târgu–Jiu la ora 10:00 și 
merge la Hobița, pe jos, cu 5 km pe oră. Va reuși el să ajungă la Hobița la ora 15:00?

folclorist – persoană care adună și studiază materiale din popor.

Rezolvă problema.

Răspuns:

Da, pentru că ___________________________________________________________________

Nu, pentru că ___________________________________________________________________
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Matematică - Test 5
III. ORGANIZAREA DATELOR

18 Constantin a reușit să culeagă cântece populare din patru zone ale României. Numărul 
acestora este redat în tabelul de mai jos.

Balade Doine Cântece de nuntă Cântece de leagăn
Muntenia 48 70 47 100

Oltenia 73 81 34 117
Tansilvania 57 63 72 103

Moldova 69 39 80 124

Care este numele zonei din care el a cules cele mai multe cântece?
Rezolvă problema și scrie pe spațiul de mai jos numele zonei din care a cules cele mai 

multe cântece.       __________________________________________________________

19 Ziua Universală a Iei este sărbătorită la 24 iunie, în semn 
de respect și prețuire față de creațiile tradiționale românești. 
Această sărbătoare a avut loc pentru prima dată în anul 2 013.

În ce zi a săptămânii s-a sărbătorit pentru prima dată această zi?
Încercuiește litera corespunzătoare zilei săptămânii în care a 

avut loc evenimentul în 2 013.
a) sâmbătă; b) duminică; c) luni; d) marți.

20 În cinstea Mariei Tănase, 
începând cu anul 1 969, are loc 
la Craiova Festivalul – Concurs 
Național „Maria Tănase”. Numărul 
participanților între anii 2 011 și  
2 019 este redat în graficul alăturat.

Care este diferența dintre numă- 
rul participanților la festivalul din  
2 011 și numărul participanților la 
festivalul din 2 015?

Scrie, pe spațiul de mai jos, răspunsul tău.
_______________________________________________________________________________
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JOC!
Pentru creatorii tradiționali, ia românească avea magia de a-și 

proteja purtătorul și nu întâmplător ziua ei a fost stabilită la 24 
iunie. Din cele mai vechi timpuri, această zi este dedicată unei alte 
sărbători importante pentru români. 

Observă imaginea discului cu un cunoscut cântec al Mariei 
Tănase. Urmărește indiciile oferite de numere și litere. Completează 
numele sărbătorii care a inspirat alegerea Zilei Iei pe 24 iunie.

            Z           N     E    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
       1         2        3        4         5         6        7        8
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