Introducere
(Uvertură)
Undeva departe, departe (de unde ne aflăm noi nu se vede),
se afla o baltă, iar în baltă se afla o broască.
Broasca prindea muște la soare și orăcăia la fel de haotic
ca toate celelate broaște, fără o ocupație exactă.
Într-o zi, când i-a ajuns plictiseala până la urechi, i-a venit în
minte visul său de pe vremea când era doar un mormoloc.
,,Ce-ar fi dacă aș orăcăi pe note, mai muzical, mai melodios
și cu versuri mai complexe?” – s-a întrebat el visător.
Și, atunci, își aminti de bunica sa, soprană și prim-balerină
într-o baltă situată puțin mai la dreapta,
care-i spunea mereu: ,,Pe lângă talent, dragul meu brotăcel,
mai ai nevoie de multă muncă
și de profesorul meu, cățelul Amadeus din orașul aflat
la 13 573 751 de sărituri de broască”.
Astfel, din 15 aprilie, anul nu-l cunoaștem cu exactitate,
broscuța ReMi devenea ucenic sârguincios și promițător
al Maestrului în Muzică și Gramatică Amadeus, urmând
ca, la sfârșitul cursului, să-și pună versurile profunde
pe muzică ritmată, întru încântarea publicului
și a vibrațiilor sufletului personal.
(Bunicii i-au dat lacrimile de emoție și nivelul
apei din baltă a crescut semnificativ.)
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4 Identifică părțile de vorbire care denumesc numere, din următoarele enunțuri:
• Am cumpărat două sticle de suc.
• Am trecut primul linia de sosire.
• Cine sunt cei doi copii?
• Acum cincizeci de ani nu existau telefoane mobile.
• Am câștigat premiul al treilea.

în tabel următoarele părți de vorbire, în funcție de ceea ce denumesc:
5 Grupează
au existat, culeg, erau, vâslesc, plângeau, pictează, iubesc, se emoționează, cântă, urăsc,
vor fi.
Acțiune

Stare

Existență

Substantivul
Substantivul este partea de vorbire care denumește ființe, lucruri (obiecte), fenomene ale
naturii.

Felul substantivelor

REȚIN
Substantivele sunt de două feluri:
✿ substantive comune – sunt cele care denumesc
ființe, lucruri și fenomene ale naturii de același fel;
Exemple: pachet, sticlă, bibliotecă, femeie, pisică,
țară etc.

1. Ființe

2. Lucruri
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3. Fenomene ale naturii

