Buna ziua, dragi elevi!
( clasa a V-a A, clasa a V-a B)
Dragii mei, ne revedem din nou pentru a realiza împreună o altă activitate. Se numește BINGO! Cu siguranță ați mai auzit de el, este un joc
concurs. Dacă aveți frați mai mici, sau mai mari, puteți să îi antrenați și pe ei. Va fi foarte distractiv.
Iată regulile jocului: Citiți ghicitorile din casetele și răspundeți corect. Puteți citi ghicitorile în ce ordine doriți. După ce ai răspuns corect,
colorează atent căsuțele. Dacă ai colorat toată linia, vei spune tare „LINIE”, iar dacă ai colorat toate casetele cu ghicitori, vei spune tare, „BINGO”.
Dacă te joci împreună cu părinții sau frații tăi, câștigă jocul cel care a colorat primul toate casetele și a răspuns corect la ghicitor. Abea aștept să
îmi spui cât de bine te-ai descurcat. Succes!

MAȘINI ȘI UNELTE AGRICOLE
Pica, pica în grădină,
Stropind straturi, udând
flori,
Curge ca o ploaie lină,
Și-o umpli de zeci de ori.
Tai
lemne,
despici
butuci…
Când de coadă îl apuci,
Fii atent că-i ascuțit,
Rănește ca un cuțit.
E din cânepă, e groasă,
Și legi ce dorești cu ea.
Căprița
capricioasă,
Fânul, vântul, să nu-l ia.
O unealtă cu motor,
Taie, taie cu mult spor,
Barba ierbii când e mare
Și îi spunem .........

Are corpul din metal,
Și o coadă ca să-l ții,
Și lovește zdravăn, tiii!
Scurt și des, da și brutal.

La porumb faci mușuroi,
Și-n stratul de usturoi,
Pe
buruiene,
îndat’,
Nu le iartă, le-a tăiat!

Înfingi lama de oțel,
Faci un șanț, groapă, cu el,
Și sădești un pomișor,
Să ai forță, dar și spor!

De l-a prins cu dinții lui,
E cu siguranță, cui.
Trage-n forță, sigur poate,
Nu se lasă pân* nu-l
scoate.
Șir de lame lucitoare,
Se înfing, apoi dărâmă,
Tot pământul parcă-l râmă,
Lasând brazde negricioase.
În ea ridici tot ce vrei,
Orice rest de la purcei,
De prin curte, din grămadă,
Iarna, nămeți de zăpadă.

Are
coarne
ascuțite,
Lustruite,
alungite,
Cu ea clădești o căpiță,
Și duci fânul la căpriță.
Uite-l cum s-a deșirat,
Acest
aricel
zbârlit!
De tractor e manevrat,
Pe ogor rostogolit.

Gheară din fier, are coadă,
Strânge frunzele picate,
Și gunoiul din ogradă,
De-i vezi dinții, stai
deoparte!
Risipește ca din poale,
Boabe multe pe ogoare,
Și în rânduri vericale,
Pune brazdelor, mâncare

Utilaj
peste
ogoare,
Cu plug sau semănătoare,
Zgomotos, are motor,
Și lucrează cu mult spor.

Fâșâie prin iarba mare,
Și o lasă brazde, jos,
Lamă lungă, lucitoare,
Hai ghicește, ce, ești moș?
O
prăjină,
furculiță,
Sprijinită-n
grădiniță,
Cu ea nu mănânc nicicum,
Strâng gunoiul de pe drum.

Nu-i butoi și nici găleată,
Iată, udă sera toată,
Floricele,
zarzavat,
Și-o uit uneori în strat.
Intră-n lan cu hărmălaie,
Și cosește în fâșii,
Grâne
coapte,
aurii,
Punând paiele în claie.

VĂ DORESC SPOR LA LUCRU!
( cu drag, prof. DUMITRU GÎRBĂCEA)

Cu o gură de oțel,
Prinde cuiul frumușel,
Și trage din răsputeri,
Lăsând găuri după el.

