
Cuore, inimă de copil 

Edmondo de Amicis 
Nr. 1 

 

           Răspunde, pe scurt, la următoarele întrebări din povestirile indicate: 

 

          Un bulgăre de zăpadă 

1. Ce au făcut băieții când au ieșit de la școală? 

......................................................................................................... 

2. Unde a fost lovit bătrânul cu un bulgăre de zăpadă? 

.......................................................................................................... 

3. Ce au vrut oamenii să-i facă lui Garoffi? 

.......................................................................................................... 

 Ce ai face tu într-o situație asemănătoare? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

Cearta 

1. De ce s-au certat Enrico și Coretti? 

................................................................................................................ 

2. Care dintre băieți era vinovat? De ce? 

............................................................................................................... 

3. Ce a făcut Coretti când s-a întâlnit pe stradă cu Enrico? 

............................................................................................................... 

 Cum îți rezolvi tu neînțelegerile cu ceilalți? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

Cuore, inimă de copil 

Edmondo de Amicis 
Nr. 2 

 

           Răspunde, pe scurt, la următoarele întrebări din povestirile indicate: 

 

          Un bulgăre de zăpadă 

1. Cine a fost lovit de un bulgăre de zăpadă? 

......................................................................................................... 

2. De ce, la început, Garoffi nu și-a recunoscut vina? 

.......................................................................................................... 

3. Cine i-a luat apărarea băiatului? 

.......................................................................................................... 

 Ce ai face tu într-o situație asemănătoare? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

Cearta 

1. Cum l-a supărat Coretti pe Enrico? 

................................................................................................................ 

2. Cum au planificat băieții să rezolve neînțelegerea dintre ei? 

............................................................................................................... 

3. Ce a făcut Enrico când s-a întâlnit pe stradă cu Coretti? 

............................................................................................................... 

 Cum îți rezolvi tu neînțelegerile cu ceilalți? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 



 

Jertfa 

1. De ce erau îngrijorați copiii? 

................................................................................................................... 

2. Ce era dispusă fetița să facă pentru ca să-și ajute părinții? 

................................................................................................................. 

3. Ce a găsit Enrico, dimineață, la masă, sub șervet? 

................................................................................................................... 

 Ce ai face tu dacă ai afla că părinții tăi câștigă mai puțini bani? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

Jertfa 

1. Cine i-a spus băiatului despre problema părinților? 

................................................................................................................... 

2. La ce trebuia să renunțe Enrico pentru ca să-și ajute părinții? 

................................................................................................................. 

3. Ce a găsit Silvia, dimineață, la masă, sub șervet? 

................................................................................................................... 

 Ce ai face tu dacă ai afla că părinții tăi câștigă mai puțini bani? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

 


