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O săptămână de bomboane 

de Maria Barna 

 

 Mă cheamă Dănuţ şi am aproape nouă ani. De ieri, m-am hotărât să renunţ la 

dulciuri. Am avut două carii şi mama m-a dus la dentist. Nu pot să spun că nu mi-a fost 

frică, dar, pur şi simplu, n-aş vrea să mai trec pe la cabinetul lui. 

 Cred că vă daţi seama că bomboanele sunt cele care mi-au stricat dinţii. Dentistul 

mi-a spus să nu le mai ronţăi, să renunţ şi la alte dulciuri şi să mă spăl pe dinţi după 

fiecare masă. 

 Aşa că mi-am împărţit bomboanele pe zilele săptămânii astfel: 

Luni mănânc numai două bomboane verzi. 

Marţi iau o bomboană galbenă. 

Miercuri, fără bomboane. 

Joi am să mănânc o bomboană roşie şi una portocalie. 

Vineri o să iau o bomboană roşie. 

Sâmbătă am dreptul la trei bomboane, două galbene şi una roşie. 

Pentru duminică nu-mi mai rămâne decât o bomboană. 

 
1. Răspunde, în scris,  la întrebări.  
 
 

1. De ce Dănuţ s-a hotărât să renunţe la dulciuri? 

2. Ce i-a recomandat dentistul? 

3. Dacă ştim că Dănuţ are cel puţin două bomboane din fiecare culoare, ce culoare are 

ultima bomboană? 

 
 2. Uneşte, printr-o linie, expresia scrisă în stânga  cu ziua din săptămână potrivită. 

Ai şi o cerinţă rezolvată model.  
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3. Alege din perechile de afirmaţii pe cea adevărată şi noteaz-o cu A.  

 

1. Dănuţ are ceva peste nouă ani. 

2. Dănuţ are aproape nouă ani.   

 

1. La dentist nu i-a fost frică şi ar mai vrea să treacă pe la el. 

2. La dentist nu i-a fost frică dar n-ar mai vrea să treacă pe la el. 

 

1. Pentru că i s-au stricat dinţii, dentistul i-a spus să se spele pe dinţi în fiecare seară. 

2. Pentru că i s-au stricat dinţii, dentistul i-a spus să se spele pe dinţi după fiecare masă. 

 

4. Formulează câte o întrebare pornind de la întrebările cheie aflate pe fiecare 

bomboană. 

  



5. Câte bomboane i-au rămas lui Dănuț, dacă el avea la începutul săptămânii 

cincisprezece? 

 Răspunde, în scris, printr-o propoziție.  

 

6. Desenează bomboanele mâncate respectând culorile din text.  

 

 

 


