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Cuvânt înainte

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ - pentru copii migranţi în România este un titlu care va părea 
destul de abstract pentru cei cărora le este destinat. Prin urmare, pe parcursul manualului, am hotărât 
ca el să se transforme într-un continuu joc în care participanţii să fie mereu atraşi şi motivaţi. 

Cu această intenţie am încercat să concepem, pentru o variată paletă de vârste şi nivele de cunoaştere 
a limbii române, lecţii şi activităţi nonformale destinate copiilor şi adolescenţilor. Manualul este un 
instrument de lucru orientativ, parcurgerea lui poate fi adecvată nevoilor grupei, iar conţinutul său 
poate fi completat de experienţa, metodele, imaginaţia şi dăruirea celui care predă cursul. Cine sunt? 
Cine suntem? sunt întrebările care te întâmpină  de la primul capitol. Am provocat o astfel de discuţie, 
în care fiecare să vorbească despre sine şi să se prezinte într-o manieră personală, tocmai pentru a 
sublinia faptul că acest manual mizează pe învăţarea reciprocă, pe interacţiune în modul cel mai activ, 
pe cooperare şi colaborare. Ana, Ali, Jonathan, Larisa, Arunee sunt ghizi într-o aventură din care înveţi 
să te adaptezi într-un nou grup, dar unde să îţi păstrezi propria identitate. Copiii, sub supravegherea 
Anei, vor să fie, de fapt, reprezentativi pentru grupul care va studia acest manual. Originile diferite 
ale acestor copii, povestirea experienţelor personale şi curiozitatea pentru spaţiul românesc şi cultura 
română, credem că sunt ingrediente care fac posibilă educaţia interculturală pe care o vizăm în titlu. 

Copiii se cunosc şi se împrietenesc datorită faptului că interacţionează, se joacă, au opinii diferite 
şi se contrazic cu argumente. Fiecare membru beneficiază de oportunitatea de a-şi exprima opinia, 
de o argumenta şi de a fi cât mai convingător. În această ordine de idei, o parte dintre capitole au fost 
intitulate ca să marcheze persoana întâi: Cine sunt? Cine suntem? Casa mea, Familia mea, Gusturile mele, 
Cu ce mă îmbrac? Există, pe de altă parte, achiziţia bagajului lexical pentru cei cu nivel de începători 
la limba română, iar pe de altă parte, activităţi antrenante, destinate dialogului, respectiv comparaţii 
între culturi diferite, pentru cei care se încadrează la nivelul mediu şi avansat de cunoaştere a limbii.

Lumea din jur. Viaţa pe pământ, Timpul, Hobby-uri şi pasiuni sunt capitole care nu scot în evidenţă 
experienţa personală, ci, considerând că până aici s-a îmbunătăţit şi nivelul limbii române, vă provoacă 
la alte exprimări de opinii şi conversaţii pe marginea subiectelor propuse.

Am optat pentru exerciţii care să omogenizeze pe parcurs un grup iniţial neuniform şi pe măsură 
ce veţi avansa în studiul acestui manual, veţi remarca evoluţia personajelor din exerciţii. Ele ajung în 
final la o relaţie aproape familială. Jonathan şi Ali decid să-şi petreacă următoarea vacanţă împreună. 

Această carte de activităţi include şi povestea grupului de copii. Ei au pornit, precum o veţi face şi 
voi, de la întrebarea Cum te cheamă? Acum, vă invităm să scrieţi povestea grupului vostru, să intraţi în 
joc, să răspundeţi la Cine sunt? şi Cine suntem?

                  Raluca Lungu, Eliana Popeți
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CINE SUNT? CINE SUNTEM?

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Cum salut? Cum întâmpin pe cineva? Cum răspund? Cum mă port cu cineva necunocut? 

- Bună ziua!
- Bună ziua! 
- Bine aţi venit

- Bine v-am găsit!
- Poftiţi, intraţi! Luaţi loc 

-Mulţumim!

Dimineaţa La prânz             
             
                                                 

Seara Noaptea

- Bună dimineaţa!               - Bună ziua!                     -  Bună seara                       - Noapte bună!   
- La revedere!                       - La revedere!        

Alte formule de salut

Bună!                         Noroc!                   Servus!
Salut!                         Ceau!                      Pa!

                 

Bună ziua, eu 
sunt Ana! Bine 
aţi venit!

Bună ziua, eu 
sunt Ali. Bine 
v-am găsit!

Bună ziua, eu 
sunt Jonathan. 
Bine v-am găsit!
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Bună, ea e Ana,
eu sunt Farirai.

Bună,
eu sunt Ana.

Bună, ea e Ana,
ea e Farirai
eu sunt Ali.

Nivelul avansaţiNivelul mediu

Să Ne CUNoaşTem maI bINe!

Citiţi textul de mai jos:
-Bună, eu mă numesc Ana. Sunt coordonatoarea voastră.Tu cum te numeşti?
-Bună, eu mă numesc Ali. 
-Bun venit, Ali. Mă bucur să te cunosc! Tu cine eşti?
-Bună, eu sunt Bojan.
-Bun venit, Bojan. Ne bucurăm să te cunoaştem şi pe tine! Pe tine cum te cheamă?
-Bună, pe mine mă cheamă Larisa
-Bun venit şi ţie, Larisa! Tu cine eşti?
-Eu sunt Arunee, sunt din Thailanda.

Politeţea este foarte importantă între oameni. În europa este politicos să dai mâna cu persoana 
cu care faci cunoştinţă. În Japonia, oamenii nu îşi dau mâna, ci se înclină unul în faţa celuilalt. În 
africa de Nord, oamenii, după ce şi-au dat mâna, o duc la inimă. 

1. Ce gesturi fac oamenii în ţara ta atunci când fac cunoştinţă unul cu celălalt?
2. Cum se salută oamenii din ţara din care provii atunci când se întâlnesc? Doar verbal, sau fac şi 
anumite gesturi?
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Nivelul avansaţi

Nivelul avansaţi

Nivelul mediu

Nivelul mediu

1. Observaţi cum se fac prezentările!
2. În câte moduri se poate prezenta cineva în limba română?
3. Cum răspundem cuiva care tocmai s-a prezentat?
4. Există asemănări şi deosebiri între felul în care se salută românii şi oamenii din ţara ta?

Formule de prezentare:
Eu sunt ……………………………………………………………
Numele meu este ……………………………………………………..
Pe mine mă cheamă ………………………………………………….

Formule de răspuns:
Mă bucur să te cunosc!
Îmi pare bine să ne cunoaştem!
Încântat de cunoştinţă!

Prezentaţi-vă colegilor din grup! Puteţi juca jocul din imagine: primul îşi spune numele, al doilea 
spune numele primului, apoi îşi spune numele propriu, al treilea spune numele primului, al celui de-
al doilea, apoi propriul nume. Reluaţi turul prezentărilor  adăugând pe lângă nume  câte un amănunt 
despre voi (de exemplu: Eu sunt Ana. Îmi place  verdele.) 

De unde sunt?

Coloraţi pe harta lumii continentul de pe care proveniţi. Indicaţi, cu aproximaţie, locul ţării voastre 
pe hartă.
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Siria

A
li

Eu sunt din 
Thailanda. Sunt 
thailandeză.Sunt din Nigeria. 

Sunt nigerian.

1. Scrieţi numele ţărilor tuturor colegilor de grupă. Asociaţi ţara din care proveniţi cu continentul pe 
care ea se află
……………………                                                       
…………………….                                                                                                    
……………………                                                                                            
………………………                                                   Oceania
……………………….                                                  America
……………………….                                                  Africa
……………………….                                                   Europa
………………………                                                    Asia
………………………                                                    Antarctica  
………………………
………………………
………………………

Floarea Prieteniei

1. Scrie numele tău şi 
al colegilor din 
grupă în câte o 
petală. Pe 
mijlocul 
florii 
scrieţi 
numele 
ţărilor 
din care 
proveniţi

2. Spune numele  ţării din care provii tu sau părinţii tăi. Spune  care este naţionalitatea ta.
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Nivelul avansaţi

Nivelul avansaţi

Nivelul mediu

Nivelul mediuNivelul începători

Nivelul începători

Eu sunt din 
Egipt. Sunt 
egiptean.

Exerciţiu: 
Creează-ţi un drapel/steag  
personal. 
Foloseşte culorile şi obiectul care 
te reprezintă!

Alege din imaginile de mai jos obiectul care te reprezintă. Poţi folosi acest obiect în realizarea steagu-
lui tău.

Confecţionează ecusonul personal completând cadranele după instrucţiuni!
1. Numele şi prenumele
2. Vârsta
3. Ţara
4. Steagul personal

Un stat are ca semn de identificare un drapel. Culorile şi  
elementele care îl compun, au valoare simbolică. Discutaţi 
despre drapelul României şi al ţărilor din care proveniţi. 
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Nume ________________
Prenume ______________

Ţara şi continentul din care 
provii

Cinci cifre importante 
pettru mine

Desenează ceva ce te 
reprezintă

Udoji                                                
Jonathan

Nigeria- Africa  

12 ani    24 data naşterii    10 prieteni                                           
2 fraţi   7 cifra norocoasă

JOC ŞI JOACĂ
Deschide urechea bine!
„Deschide urechea bine
Să vedem ghiceşti ori ba?
Cine te-a strigat pe tine?
Hai, ghiceşte, nu mai sta!”

Se alege un copil care trebuie să stea cu ochii închişi, iar ceilalţi cântă.
Unul dintre copiii care cântă îl strigă pe nume pe cel cu ochii închişi, iar acesta trebuie să ghicească 
cine l-a strigat. 
Pentru amuzament, copii îşi pot schimba vocea. Dacă cel care a strigat este identificat, el va fi cel care  
închide ochii, dacă nu, se reia jocul şi strigă altcineva.
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Ceau, noi sunem 
Tom şi Jerry! Ne 
place să ne jucăm!

Salut, eu sunt 
oraşul Bucureşti, 
capitala României! 
Am şase sectoare!

    Bună, noi suntem 
piramidele din Egipt! Ne           
place să vină turiştii şi să      
ne admire!

    Bună, mă cheamă 
baclava! Sunt foarte dulce!

Priveşte imaginile şi vorbeşte despre tine!

Tu ce spui despre tine? Bifează ceea ce ţi se potriveşte. Completează rubricile goale cu ceea ce vrei să 
spui despre tine: 

Îmi place să ascult muzică 
Îmi place să citesc
Îmi place să fac fotografii
Îmi place să mă joc la calculator
Îmi place să dansez
Îmi place să gătesc
Îmi place să călătoresc
Îmi place să merg la cinema
Îmi place să fac cumpărături

Îmi place Nu îmi place

Nu îmi place iarna.
Nu îmi place ciocolata amară.
Nu îmi place matematica.
Nu îmi place muzica simfonică.
Nu îmi place cearta.
Nu îmi place ploaia.
Nu îmi place fotbalul.
Nu îmi place răsăritul.
Nu îmi place limonada.
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Nivelul avansaţi

Nivelul avansaţiNivelul mediu

Nivelul începători

RomÂNIa 

 

1. Găseşte şi colorează România pe harta Europei.  

Concurs
Rezolvaţi testul de mai jos în 10 minute. Totuşi, câştigă cel care e primul gata şi îl rezolvă corect!
1. Alege răspunsul corect: România se află:
a. în centrul Europei
b. în S Europei

c. în V Europei
d. în S-E Europei

2. Numeşte capitala României
3. Subliniază numele ţărilor cu care se învecinează România: 
Germania, Grecia, Ungaria, Polonia, Serbia, Italia, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Franţa, Republica 
Moldova.
4. Bifează numele corect al munţilor din România 
a. Alpi
b. Carpaţi

c. Pirinei
d. Scandinaviei

5. Bifează răspunsul corect pentru enunţul: România are ţărm la Marea
a. Mediterană b. Neagră c. Egee
6. Indică punctul cardinal de pe harta României în care se află oraşele de mai jos:
a. Timişoara
b. Baia Mare

c. Constanţa
d. Iaşi

e. Craiova
f. Suceava

1. Notează care sunt primele cinci lucruri pe care le ştii despre România (legat de geografie, cultură, 
ştiinţă).
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1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
Compară răspunsurile tale cu ale colegilor.  Adaugă la lista întocmită de tine lucrurile pe care le-ai aflat 
acum despre România. 
2. Fotografiile de mai jos înfăţişează imagini reprezentative pentru şapte dintre cele mai mari oraşe 
ale României.  Citeşte descrierile de mai jos încearcă să faci asocierea dintre obiectiv şi oraşul căruia 
îi aparţine.

a. ateneul român (bucureşti) - este o sală de concerte din Bucureşti, clădire situată pe Calea Victoriei în 
Piața George Enescu. Tot aici se află sediul Filarmonicii „George Enescu”. Planurile clădirii au fost concepute 
de arhitectul francez Albert Galleron. Clădirea a fost inaugurată la 14 februarie 1888. Deasupra lojilor, de jur 
împrejurul tamburului cupolei, cu excepția locului unde se află scena, se desfăşoară o frescă lată de 3 metri şi 
lungă de 70 de metri, operă a pictorului Costin Petrescu. Fresca, începută în 1933 şi inaugurată în seara zilei de 
26 mai 1939, este alcătuită din 25 de scene reprezentative din istoria României.

b. Palatul Culturii (Iaşi)- este o clădire emblematică pentru oraş, construită, în perioada 1906 - 1925, în 
perimetrul fostei Curți Domneşti medievale moldoveneşti, pe locul fostului Palat Domnesc. Edificiul a servit 
inițial drept Palat Administrativ şi de Justiție. În anul 1955, destinația clădirii este schimbată într-una culturală, 
devenind gazda unor importante instituții culturale.

c. biserica Romano-Catolică Sfântul mihail (Cluj-Napoca)- este unul dintre cele mai reprezentative 
monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania. Biserica a fost înălțată pe un teren care servise drept cimitir 
şi unde existase o capelă dedicată Sf. Iacob. Au rămas foarte puține date referitoare la ridicarea edificiului. 
Construcția s-a desfăşurat în două faze: prima a început în anul 1316 şi a fost finalizată în 1390, urmată de o a 
doua fază între 1410-1487. În anul 1390 a fost finalizat şi altarul.

d. Palatul Culturii (Timişoara)- Construcția clădirii Palatului Culturii a început în 1871, după planurile 
arhitecților vienezi Helmer şi Fellner şi a fost terminată în 1875. Două incendii de proporții au devastat clădirea. 
Reconstrucția după cel de-al doilea incendiu se face după planurile arhitectului Duiliu Marcu, fațada principală 
şi sala de spectacole îmbrăcând stilul neobizantin caracteristic arhitecturii româneşti a timpului. În această 
clădire îşi desfăşoară activitatea patru instituții de artă: Opera Română, Teatrul Național “Mihai Eminescu”, 
Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar “Csiky Gergely”.
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e. Cazinoul (Constanţa)- construit în anul 1909 şi inaugurat în luna august a anului 1910. Iniţia era o sală cu 
pereții interiori captuşiti cu scânduri vopsite în ulei şi servea divertismentului vizitatorilor, sau era folosit ca 
sală pentru balurile de binefacere organizate de primărie. Era alcătuit dintr-o sală de dans, doua săli de lectură, 
pentru ziare şi reviste, doua săli de jocuri şi celebra terasă de pe malul mării. Fiind destul de spațios, a devenit 
locul de întâlnire al tuturor. 

f. biserica Neagră (braşov)- Edificiul a fost construit în jurul anului 1380 în stil gotic. Biserica, inițial catolică, 
a fost cunoscută mai întâi sub numele de Biserica Sfânta Maria. Clădirea a fost parțial distrusă după marele 
incendiu din 1689, când a primit numele actual. Construcția bisericii a început serios în anul 1384 şi a fost 
finalizată în anul 1477. Este cel mai mare edificiu de cult în stil gotic din sud-estul Europei, măsurând 89 de 
metri lungime şi 38 de metri lățime. În această biserică încap circa 5.000 de persoane.

g. Faleza (Galaţi)- este una dintre zonele reprezentative ale oraşului. Loc de promenadă atât pentru locuitorii 
oraşului, cât şi pentru turişti. Aici este locul de desfăşurare a concertelor şi a întrecerilor sportive.

3. Citind despre obiectivele turistice descrise mai sus, spune care sunt primele trei care ţi-au stârnit 
curiozitatea. Convinge-i şi pe colegii tăi prin argumente!

1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________

4. Descrie oral sau în scris oraşul în care locuieşti sau un oraş vizitat de pe teritoriul României. Poţi 
porni de la o fotografie personală sau foloseşte imaginea de mai jos.

5. Prezintă-le colegilor de grupă un oraş din ţara din care provine familia ta. Adu şi fotografii!
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Nivelul mediu
Nivelul avansaţi Pe mine mă

cheamă Mihai 
Popescu

Eu mă numesc 
Maria Alexandra 

Neagoe.

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

RomÂN- RomÂNeşTe

Observă cum sunt alcătuite numele româneşti!
Ce prenume româneşti cunoşti? Dar nume de familie?
Cum este alcătuit numele tău? Care prenume sunt cel mai des folosite în ţara din care provii? 
Cum se aleg numele copiilor în ţara din care vii?

1. Scrie în cercul roşu prenumele de fete, iar în cel albastru prenumele de băieţi: Alina, Mihai, Petronela, 
Maria, Petru, Mihaela, Cristian, Marius, Antonia, Diana, Răzvan, Laurenţiu

1. Caută numele! În chenarul de mai jos se ascund   6 nume de personalităţi române din diferite 
domenii. Încearcă să le găseşti pe toate! 

N B P I Q N B I T E Ţ C
O X H T V T I K D Ş A N
S V R B V U I A Z F Y O
Z O G R J Ţ I T R P E I
C O M A N E C I A M C P
E M I N E S C U W E D L
N U R C N G B I N N T I
E O A U O T S Ă C E T P
S K U Ş G K M T F S E T
C G R I G O R E S C U E
U C G B C V J K A I B N
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Nivelul începători

1. Uneşte punctele în ordine 

2. Colorează după model 

                                                   

    Fetiţa cu basma roşie- Nicolae Grigorescu

Henri Coandă Nicolae  Grigorescu George Enescu

Henri Marie Coandă (n. 7 
iunie 1886 - d. 25 noiembrie 
1972) a fost un academician 
şi inginer român, pionier al 
aviației, fizician, inventator 
al motorului cu reacție şi 
descoperitor al efectului care 
îi poartă numele.

Nicolae Grigorescu (n. 15 
mai 1838, Pitaru, județul 
Dâmbovița, d. 21 iulie 1907, 
Câmpina) este un pictor 
din epoca modernă. Este 
cunoscut pentru lumina 
pe care o aduce în pictură, 
pentru carele cu boi şi 
portretele de ţărănci.

George Enescu (n. 19 august 
1881, Liveni, Botoşani - d. 
4 mai 1955, Paris) a fost 
un compozitor, violonist, 
pedagog, pianist şi dirijor. 
Este considerat cel mai 
important muzician român.

Coandă, Grigorescu şi Enescu sunt trei personalităţi importante ale României, reprezentanţi ai artei 
şi ştiinţei. 
•	 Care	dintre	ei	îţi	este	cunoscut?
•	 Ce	anume	din	scurta	prezentare	ţi-a	stârnit	curiozitatea	sau	te-a	impresionat
•	 Despre	care	ai	dori	să	afli	mai	multe	informaţii?	De	ce?
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Nivelul avansaţi

Nivelul mediu

1.

2.

3.

3. Ascultaţi Rapsodia română compusă de George Enescu.

4. Tabloul de mai sus se intitulează „Fetiţa cu basma roşie” şi îi aparţine pictorului Nicolae Grigorescu. 
Imaginează-ţi povestea fetiţei şi scrie-o în câteva rânduri ( Ghidează-te după întrebările: cum o 
cheamă? Câţi ani are? Unde locuieşte? Ce crezi despre familia ei? De ce i s-a făcut portretul?)

5. Imaginile de mai jos reprezintă trei picturi ale lui Nicolae Grigorescu. Daţi fiecărei picturi titlul pe 
care îl consideraţi potrivit. Alege pictura care îţi place cel mai mult şi descri-o. Exprimă-ţi sentimentele 
faţă de pictura descrisă (Ce te face să simţi? La ce te trimite cu gândul?)

6. Numele de mai jos aparţin unor personalităţi culturale, ştiinţifice şi sportive din România. Uneşte 
numele cu domeniul căruia îi aparţine. Alege una dintre personalităţi şi prezint-o în faţa colegilor la 
întâlnirea următoare (foloseşte internetul ca sursă de informare)
Nicolae Grigorescu Medicină
Nichita Stănescu Aviaţie
George Enescu Muzică 
Mircea Eliade Literatură
Nicolae Paulescu Speologie
Constantin Brâncuşi Arte plastice
Mihai Eminescu Literatură
Nadia Comaneci Sport
Traian Vuia Literatură
Ana Aslan Medicină
Emil Racoviţă Aeronautică
Maria Tănase Muzică
Dumitru Prunaru Pictură

7. Ce alte nume de scriitori, pictori, muzicieni, actori, sportivi sau oameni de ştiinţă români cunoşti?
8. Despre ce pictori, scriitori, artişti sau oameni de ştiinţă din ţara ta le poţi vorbi colegilor?
9. Prezintă colegilor de grupă o piesă muzicală sau o lucrare de artă din ţara ta.
10. Povesteşte colegilor de grupă o poveste scrisă de un scriitor din ţara ta!
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Nivelul avansaţi
Nivelul mediu

ÎN VIZITă 

Să citim:   

Copiii sunt în vizită la Ana acasă. Fiecare i-a adus câte un mic dar. Larisa a cumpărat o ciocolată, Ali 
un buchet de flori. Arunee şi Jonathan au venit cu zece minute mai târziu. Ana îi serveşte pe musafiri 
cu suc de portocale şi prăjitură. Ea  le face cunoştinţă cu Lord, un câine foarte prietenos.
- Şi eu am un câine, spune Larisa. Este mare şi foarte rău.
- Eu nu am niciun animal, zice Ali. Dar mi-ar plăcea o pisică. Una albă şi iubitoare.
- Deci, vă plac animalele, spune Ana.
- Foarte mult, răspund copiii.
- Vă mai aduc suc de portocale? Sau mai bine unul de mere ? întreabă Ana.
- Eu aş vrea un pahar cu apă, răspunde Ali. Este foarte sănătoasă.
- Eşti medic? întrebă Larisa. Doar ei ştiu ce este sănătos.  
- Nu, dar vreau să mă fac  medic, spune Ali.
- Cred că eşti potrivit, zice Ana.
- Eu vreau suc de mere, spune Larisa
- Eu vreau apă, spune Ali.
Copiii  vorbesc în continuare, în vreme ce Ana le pregăteşte nişte cadouri. Le ascunde în cutii colorate, 
iar copiii aleg culoarea preferată. Ali a nimerit o păpuşă. Larisa un vapor de lemn. Arunee a primit 
o maşinuţă roşie. Jonathan a găsit în cutie un ursuleţ de pluş. Sunt  bucuroşi toţi patru şi fac schimb 
de cadouri. Toţi râd. 

1. De ce crezi că i-a invitat Ana pe copiii din grupă la ea acasă?

2. În ce zi crezi că a avut loc vizita? La ce oră? Discutaţi pe această temă!

3. Completează  spaţiile punctate şi schimbă textul după cum vrei:
Copiii sunt în vizită la Ana acasă. Fiecare i-a adus câte un mic dar. Larisa a cumpărat …………, Ali 
………………………..  Arunee şi Jonathan vin cu ………………… . Ana îi seveşte pe musafiri cu 
…………………şi …………………. Ea  le face cunoştinţă cu  …………………………………….....
- Şi eu am…………………………, spune Larisa. Este ……………………………………………..…..
- Eu nu……………………, zice Ali. Dar mi-ar plăcea………………………………………….…….
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- Vă mai servesc ………………………………? întreabă Ana.
- Eu vreau …………………………….., răspunde Ali.
- Eu vreau ………………………………zice Larisa. 
Copiii  vorbesc în continuare, în vreme ce Ana le pregăteşte nişte cadouri. Le ascunde în 
……………………, iar copiii aleg. Ali a nimerit …………………………... Larisa ………………..... .

4. Cu ce ocazie invitaţi pe cineva la tine? Numeşte trei situaţii:
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….

5. Cum se desfăşoară o vizită în ţara ta?

6. Cum te pregăteşti când eşti gazdă?

7. Cum te comporţi ca musafir?

8. Ce cadou oferi unui prieten/unei prietene care te-a invitat la o aniversare? Scrie sau desenează!

Cadou
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Citeşte fragmentul de mai jos:
  
„M-am dus la sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca s-o felicit pentru 
onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaş foarte drăguț de vreo opt anişori. N-am voit 
să merg cu mâna goală şi i-am dus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc şi foarte elastică. 
Atențiunea mea a făcut mare plăcere amicei mele şi mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca 
maior de roşiori în uniformă de mare ținută. După formalitățile de rigoare, am început să convorbim 
despre vreme, despre sorții agriculturii — d. Popescu, tatăl, este mare agricultor — despre criză ş.cl. 
Am observat doamnei Popescu că în anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri... 
Doamna mi-a răspuns că de la o vreme i se urăşte chiar unei femei cu petrecerile, mai ales când are 
copii.
— Să-ți spun drept, cât era Ionel mititel, mai mergea; acu, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să 
mă ocup eu de el; trebuie să-i fac educația. Și nu ştiți dv. bărbații cât timp îi ia unei femei educația 
unui copil, mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație!
Maiorul sare de gâtul mamei şi o sărută... Mamei îi trece; iar eu, după ce am luat dulceața, mă 
pregătesc să sorb din cafea...
— Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu.
— Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui... mi se pare că-i cam 
place.
Și zicând ‘dumnealui’, mama mi-arată râzând pe domnul maior.
— A! zic eu, şi dumnealui?
— Da, da, dumnealui, să-l vezi ce caraghios e cu țigara-n gură, să te prăpădeşti de râs... ca un om 
mare...
— A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este o otravă...
— Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de dulceață...
— Ajunge, Ionel! destulă dulceață, mamă! iar te-apucă stomacul...
Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei-patru lingurițe, apoi iese cu cheseaua în vestibul.
— Unde te duci? întreabă mama.
— Viu acu! răspunde Ionel.
După un moment, se-ntoarce cu cheseaua goală; o pune pe o masă, se apropie de mine, îmi ia de pe 
mescioară tabacherea cu țigarete regale, scoate una, o pune în gură şi mă salută milităreşte, ca orice 
soldat care cere unui țivil să-i împrumute foc. Eu nu ştiu ce trebuie să fac. Mama, râzând, îmi face 
cu ochiul şi mă-ndeamnă să servesc pe domnul maior. Întind țigareta mea, militarul o aprinde pe a 
lui şi, fumând, ca orice militar, se plimbă foarte grav de colo până acolo.” (…) 

(Vizită, I.L. Caragiale)

1. Fragmentul face parte dintr-o schiţă a marelui scriitor român, I.L. Caragiale. Discută cu colegii 
despre întâmplarea prezentă şi exprimă-ţi opinia legat de următoarele aspecte: 
•	  Cum ţi se pare gazda?
•	  Cum ţi se pare musafirul?
•	  Ce părere ai despre comportamentul lui Ionel, copilul gazdei?
•	  Cum ai fi procedat dacă erai tu musafirul?
•	  Cum crezi că se termină secvenţa? Scrie în 3-5 rânduri o posibilă continuare. 
Pentru a afla finalul secvenţei, urmăriţi un fragment video . 

Nivelul avansaţi



CASA MEACINE 

Unde locuieşti? / Unde stai? / Care este adresa ta?

Strada/ Bulevardul
Numărul
Blocul
Scara
Apartamentul
Oraşul
Ţara

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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Unde 
locuieşti?

Eu locuiesc la  
bloc, într-un 
apartament.

Eu stau la 
casă!

Eu stau în Piaţa  
Romană din 
Bucureşti!

Eu locuiesc în 
Timişoara, pe 
strada Lacului!



Ce avem în oraş?

Ce mijloace de transport mai cunoşti ? Scrie sau desenează!

317317

Exemplu: maşină

Tramvai                                    Semafor                                   Intersecție

24

Bulevard Stradă

Piață Parc



acoperiş
perete fereastră

horn

oblon

uşă

Nivelul începători
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CASA / LOCUINŢA

1. Colorează casa de mai sus.

2. Scrie cuvintele următoare în chenarele potrivite de la imaginea 2: uşă de garaj, balcon, terasă.

3. Foloseşte piesele decupate din anexa nr. 1 si construieşte o casă.



Nivelul avansaţi
Nivelul mediu

Scrie patru enunţuri despre casa din 
imagine:
1. Casa este …………………………….
2. …………………………………….....
3. …………………………………….....
4. ……………………………………….
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 În alte zone ale lumii, oamenii au forme diferite de locuinţe. Descoperă câteva dintre ele, 
unind cuvintele din prima coloană cu explicaţia din a doua coloană:

LOCUINŢe trOgLOdIte

IgLU

LOCUINŢe LACUStre

IUrtA 

1. Găseşte două argumente în favoarea şi două în defavoarea locuinţelor de mai jos.

2. Imaginează-ţi că eşti agent imobiliar. Convinge posibilii  clienţi să cumpere una dintre locuinţele 
de mai jos.

Casă de gheaţă Casă de lut (pământ)                           Casa din copac

Anunţ publicitar :

•	 Locuinţă a eschimoşilor construita din blocuri de gheaţă 
lipite  între ele.

•	 Este o construcţie de tip uşor, sprijinită pe un schelet de lemn 
şi acoperită cu o pâslă impermeabilă. Este caracteristică 
păstorilor nomazi din Mongolia, populaţii ce se mută de 
2- 3 ori pe an.

•	 Case săpate în stâncă,  specifice  N-E Iranului şi Tunisiei. 
Sunt populate în mare parte de berberi, podeaua fiind din 
pământ bătătorit peste care se întind covoare tradiţionale.

•	 Locuinţele sunt construite pe platforme sprijinite pe piloni 
deasupra suprafeţei apei sau a mlaştinilor.



Nivelul începători
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4. Scrie în chenare denumirea obiectelor de mobilier:

3. Alegeţi varianta corectă a enunţurilor de mai jos:
                                                                            A       F
•	 Locuinţa din imagine are 3 încăperi                              
•	 Locuinţa din imagine are terasă
•	 În imagine sunt 2 băi
•	 Bucătăria este lângă dormitor
•	 Holul este mai mic decât baia
•	 Camera de zi este mică
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5. Asociază obiectele de mai jos cu încăperea căreia îi corespund:

tl

BAIE

                        

BUCĂTĂRIE

CAMERA DE ZI 

6. Asociază imaginea cu propoziţia căreia i se potriveşte. Colorează apoi imaginile!

De tavan atârnă ……………………….           Pe podea se află un …………………….  
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7. Desenele de mai jos reprezintă modele de tapet. Colorează tapetul pe care l-ai dori pe perete în 
camera ta:

8. Ana vrea să pună în camera de zi un tablou. Ca să poată alege, desenează şi tu unul !



Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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Vânzãri Apartamente 2 camere
Preţ: 68.000 eUrO - Bucureşti, 
Tineretului

Vând apartament cu 2 camere,
Tineretului, 4/10, 
semidecomandat, suprafaţã 52 mp, anul 
construirii 1977, renovat: gresie, faianţã, 
termopan, parchet, aer condiţionat, uşã 
metalicã, liber, acte.

Vânzãri Apartamente 2 camere
Preţ: 46.000 eUrO - Bucureşti, Balta Albã

Zona 1 Decembrie-Ozana, 2 camere, parter / 10, 
confort I, în bloc mixt, decomandat, construcţie 
finalizatã, 53mp.,  suprafaţã utilă : 50mp., semiutilat, 
semimobilat, o baie, o bucãtãrie, în apropiere de 
supermarket, unitate sanitarã, şcoalã, grădiniţã, 
gresie, faianţã, parchet, apã, cablu TV, canalizare, 
internet, loc parcare, mijloace de transport, termopan, 
uşã metalicã. Negociabil

9. Chenarul de mai jos reprezintă o cameră de zi. Decupează din Anexa 2 obiectele de mobilier pe care 
le consideri potrivite pentru a o mobila. 

10. Descrie, oral sau în scris, încăperea mobilată de tine! Motivează alegerile făcute!

11. Imaginează-ţi că vrei să cumperi un apartament şi citeşti anunţurile imobiliare pe internet. 
Compară cele două anunţuri şi discută cu colegii de grupă pe marginea lor. Pentru care apartament ai 
opta? De ce?



Aceasta este casa 
mea!

Aceasta este casa 
părinţilor mei!
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Casa mea se află într-un cartier frumos şi liniştit  din oraş. Ea este mare şi mie îmi place să îi spun 
castel. Casa are o sufragerie, două dormitoare, două băi, o bucătărie şi un garaj. Mansarda este locul 
meu preferat. Acolo citesc în linişte.  Am amenajat o bibliotecă adevărată, unde am foarte mult spaţiu. 
Peste tot este plin de flori, la geamuri, pe balcon şi în curte.  Prietenii care mă vizitează parcurg până 
la casa mea o alee plină de flori şi verdeaţă. Anul trecut am renovat totul: culoarea casei, mobilierul, 
geamurile şi uşa de la intrare. Înainte, casa era verde. Acum, este bej. Mult mai deschis. Singurul 
animal din casa mea este Lord. L-am primit cadou de la nişte prieteni. Vă invit şi pe voi în vizită!

Casa părinţilor mei este la ţară. Îmi place să merg acolo pentru că este mereu linişte. Casa este destul 
de mică, dar foarte drăguţă. Ea are două camere, o bucătărie, baie şi un pridvor lung, unde ne place să 
luăm masa vara.  Nu are mansadră şi garaj, cum are casa mea din oraş. În curte, părinţii mei au nişte 
pomi foarte mari, doi câini, o pisică şi nişte porumbei.  Casa de la sat are o grădină foarte mare. Aici 
părinţii mei cultivă fructe şi legume. Casa de la ţară este mai veche decât cea de la oraş. Părinţii mei 
nu au renovat-o încă. Geamurile sunt mai mici, mobilierul nu este mo dern. Are culoarea alb şi gri.
Îmi place să îmi petrec vacanţele în casa de la ţară!

12. Citeşte textul şi vezi care sunt diferenţele dintre casa Anei şi casa părinţilor ei. 
Casa Anei Casa pătinţilor Anei
Este în oraş Este la ţară

 
 
 
 



1.

2.

3.
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13. Subliniază cuvintele nepotrivite din următoarele afirmaţii: 
a. Casa Anei este într-un cartier zgomotos  şi frumos  din oraş.
b. Ana are nişte porumbei,   o bibliotecă şi  un câine . 
c. Prietenii care o vizitează pe Ana parcurg o alee plină de pomi, flori şi  verdeaţă. 
d. Casa părinţilor de la ţară are două camere, o bucătărie şi două băi. 
e. Geamurile casei de la ţară sunt mici, mobilierul este vechi şi modern.
f. Ana a renovat culoarea casei, garajul, uşa de la intrare şi curtea. 
g. Părinţii Anei cultivă cereale şi legume.
h. În bibliotecă, Ana are mult spaţiu, un birou şi multe cărţi.

14. Tu ce fel de casă preferi? La oraş sau la ţară? Discută împreună cu profesorul şi colegii şi vedeţi câţi 
dintre  voi preferă să locuiască la sat şi câţi la oraş. Discutaţi de ce.

15. Să descoperim alte tipuri de locuinţe sau adăposturi: scrie în dreptul fiecărei imagini  litera care 
corespunde definiţiei corecte:

a. bordei: este o locuinţă semiîngropată,  mică, cea mai veche formă de locuit  de pe teritoriul României;
b. castel: este o locuinţă mare, a  familiilor nobile din perioada Evului Mediu, este prevăzută cu turnuri 
şi ziduri de jur împrejur; 
c. mansardă: locuinţă sub acoperiş, poate avea una sau mai multe încăperi;
d. peşteră: scobitură în stâncă, folosită ca locuinţă în preistorie;
e. cetate: adăpost înconjurat de ziduri de apărate, care, în trecut au avut un important rol militar;
f. palat: este o clădire mare, luxoasă, somptuoasă, locuinţă a unui suveran sau a unei personalităţi;
g. rulotă: este o locuinţă pe roţi, remorcată la un autoturism, care poate avea confortul unei camere 
mici;
h. cort: este o locuinţă care se montează din mai multe bucăţi, este folosită  mai ales în vacanţe.

1

2 3

4 5

6 8

7



Nivelul avansaţi

Maramureş

Argeş

Gorj Braşov  Arad  

Neamţ Constanţa Ialomiţa 
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1. Observă casele de mai jos şi localizează pe hartă zona căreia îi aparţine fiecare dintre ele. Compară 
casele din zona de mune cu cele din zona de câmpie. Ce observi? Ce elemente comune observi între 
casele de mai sus?

2. Alege una dintre casele de mai sus ca fiind casa ta. Ce îţi place la ea? De ce ai ales-o? Prezintă-ţi 
alegerea în faţa grupei.
Una dintre casele celebre din România este Casa Memorială Ion Creangă. În opera literară intitulată 
Amintiri din copilărie, scriitorul povesteşte, plin de umor, anii copilăriei sale petrecute în atmosfera 
satului Humuleşti, din judeţul Neamţ.

PRÍSPĂ, prispe, s. f. 1. Un fel de terasă îngustă 
înălțată de-a lungul peretelui din față (uneori și al 
celor laterali) la casele țărănești, lipită cu pământ 
sau pardosită cu scânduri, adesea mărginită de o 
balustradă scundă de lemn sau de zidărie. (Dex)
CERDÁC, cerdace, s. n. 1. Mic coridor, uneori 
închis cu geamlâc, situat pe una sau pe mai multe 
laturi ale unei clădiri; galerie deschisă, mărginită 
de stâlpi (la vechile case boierești sau la mănăstiri); 
verandă, pridvor.  Balcon. (Dex)

Ceea ce face să existe deosebiri între casele 
tradiţionale româneşti este zona geografică 
din care fac parte. Ele sunt construite în aşa 
fel încât să se potrivească cu clima, dar şi cu 
materialele regiunii unde sunt contruite. 
Casele de la munte sunt solide, de piatră, iar 
casele de la şes sunt făcute din lut. 

Casa a fost construită de bunicul scriitorului, în 
anul 1930 şi este compusă dintr-un hol şi o cameră 
cu ferestre înguste, nu foarte spaţioasă, amenajată 
după nevoile unei familii. Intrarea scundă este 
protejată de ploi printr-o prispă foarte îngustă.



Ion Creangă- scriitor 
român, cunoscut 
pentru poveştile şi 
povestirile sale, 
considerat un clasic 
al literaturii române 
datorită scrierii 
sale autobiografice, 
intitulată 
Amintiri din copilărie.
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3. Citeşte fragmentul de mai jos:  
„— Ioane, cată să nu dăm cinstea pe rușine și pacea pe gâlceavă!... Ai să pleci unde zic eu. Și Zaharia lui 
Gâtlan merge cu tine. Luca Moșneagu, megieșul nostru, vă duce cu căruța cu doi cai ca niște zmei. Ia, 
mai bine, repezi-te până la el de vezi, gata-i de drum? Că mâine des-dimineață, cu ajutorul Domnului, 
plecați.
— Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să mă omori! ziceam eu, plângând cu zece rânduri 
de lacrimi. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie.
— Degeaba te mai sclifosești, Ioane, răspunse mama cu nepăsare! La mine nu se trec acestea... Pare-
mi-se că știi tu moarea mea... Să nu mă faci, ia acuș, să iau culeșerul din ocniță și să te dezmierd cât ești 
de mare! Apoi cheamă pe tata și-i zice hotărâtor: Spune-i și dumneata băiatului, omule, ce se cuvine, 
ca să-și ia nădejdea și să-și caute de drum.
— Mai rămâne vorbă despre asta? zise tata posomorât. Are să urmeze cum știm noi, nu cum vrea el, 
că doar nu-i de capul său. Când m-ar bate numai atâta grijă, măi femeie, ce mi-ar fi? Dar eu mă lupt 
cu gândul cum să-i port de cheltuială, căci banii nu se culeg de la trunchi, ca surcelele. Și la iști vro 
șase, afară de dânsul, dacă rămân acasă, nu le mai trebuie nimica? Dar fiind el cel mai mare, norocul 
său; trebuie să căutăm a-l zburătăci, căci nu se știu zilele omului! Și poate vreodată să fie și el sprijin 
pentru iștialalți.”
Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinților, începui a mă gândi la pornire, zicând în sine-mi 
cu amărăciune: Ce necaz pe capul meu! ”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul 
nașterii mele, la Humulești, la stâlpul 
hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, 
de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei 
cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge 
copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam 
noi, băieții, de-a mijoarca, și la alte jocuri și jucării pline 
de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum 
inima de bucurie! Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci 
și părinții, și frații și surorile îmi erau sănătoși, și casa ne 

era îndestulată, și copiii și copilele megieșilor 
erau de-a pururea în petrecere cu noi, și toate îmi 
mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă 
era toată lumea a mea! Și eu eram vesel ca vremea 
cea bună și şturlubatic și copilăros ca vântul în 
tulburarea sa.” 
(Ion Creangă- Amintiri din copilărie)

Ce locuri, întâmplări sau persoane din copilăria 
ta te emoţionează atunci când îţi aminteşti de ele?  
Prima jucărie? Prima zi de şcoală? Un animal?

(scena din filmul Amintiri din copilărie, 
1965, regia Elisabeta Bostan)
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Fragmentul reprezintă momentul în care părinţii lui Nică hotărăsc ca el să plece la şcoală în 
altă localitate. 
•	 De ce crezi că plânge Nică? 
•	 De ce nu vrea să plece de acasă?
•	 Tu ce ai fi făcut în locul lui? 
•	 Cum i-ai fi convins pe părinţi să te lase să rămâi acasă
•	 Ai fost despărţit vreodată de familia ta? Ai stat vreodată departe de casă? Povesteşte această 

experienţă!

Ştiaţi că ….?

Stilul Brâncovenesc – este primul stil românesc si a apărut în timpul 
domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714)
Trăsăturile stilului sunt:
•	 pridvorul deschis
•	 elemente de  piatră prelucrate artistic
•	 prelucrarea artistică a lemnului
•	 predominanţa elementelor vegetale (viţa de vie, vrejuri, floarea-

soarelui)

Palatulul Mogoşoaia – se află în comuna Mogoşoaia 
de lângă Bucureşti şi a fost construit de către Constantin 
Brâncoveanu. După executarea domnitorului de către turci, 
palatul a fost confiscat de aceştia şi transformat în han. Palatul 
a suferit mai multe distrugeri, transformări şi renovări, iar 
in prezent găzduieşte Muzeul de Artă Brâncovenească.

Castelul Bran – este un monument istoric şi arhitectural, 
foarte aproape de oraşul Braşov. Cetatea a fost ridicată de 
saşii din zona Braşovului începând cu anul 1377. În 1920 
oraşul Braşov a donat castelul Reginei Maria a României. În 
prezent este muzeu.

Castelul Peleş – se află la Sinaia, pa Valea 
Prahovei şi a fost construit din dorinţa 
regelui Carol I al României. Prin valoarea 
sa istorică şi artistică este unul dintre cele 
mai importante monumente din Europa 
secolului XIX. A fost reşedinţa de vară a 
familiei regale. În prezent este muzeu şi se 
poate vizita.

                        
există un șarpe al casei? Credințele populare vorbesc numai de bine despre acesta. Se pare că nu 
există nicio îndoială asupra bunăvoinței și prieteniei lui față de stăpânii casei. ,,Șarpele casei are 
înfățișarea unui șarpe obișnuit, dar culoarea solzilor săi este albă, albicioasă sau alb-galbenă. Din 
pricină că trăiește numai la umbră, - ca și planta crescută la adăpost de bătaia soarelui. E blând, și nu 
mușcă; el trăiește în peretele casei; să nu-l omori, că nu-i bine.” 
(Tudor Pamfile, Mitologia poporului român)
Un alt personaj important al credinţelor româneşti legată de casăeste cocoșul: ,,De casa unde e cocoș, 
nu se apropie nicio necurățenie.” (Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc)
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Castelul Huniazilor – numit şi Castelul Corvinilor, este cetatea 
medievală a Hunedoarei, unul dintre cele mai importante 
monumente de arhitectură gotică din România. A fost ridicat 
în secolul XV de Ioan de Hundedoara pe o stâncă la baza căreia 
curge râul Zlateş. De-a lungul timpului, castelului i s-au adăugat 
turnuri, săli şi camere de onoare. Este deschis publicului şi se 
poate vizita.

5. Imaginează-ţi că eşti regizor de filme istorice. În care dintre edificiile de mai sus ai turna 
următorul tău film?

6. Care dintre filmele văzute de tine ar fi putut fi filmate într-unul dintre castelele de mai sus? 
Argumentează!

7.  Imaginează-ţi că ai vizitat într-una dintre vacanţe unul dintre obiectivele de mai sus. Scrie o 
vedere familiei despre ceea ce ai văzut şi ce te-a impresionat.



Nivelul mediu

Castelul Peleş – Holul Castelul Peleş – Sala armelor

Ştiaţi că ….?
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La muzeul Peleș
Ali și Jonathan sunt la castelul Peleș. 
Ali: Ce frumos este holul de la intrare!
Jonathan: Da, foarte frumos. Și știai că are un plafon mobil din sticlă care se îndepărta și era o 
adevărată surpriză pentru oaspeții regelui, care puteau admira cerul.
Ali: Nu ştiam asta! Am citit însă undeva că Peleşul avea dotări foarte moderne pentru vremea la care 
a fost construit, ca de exemplu încălzirea centrală.
Jonathan: Aşa este! În plus, Peleşul a fost primul castel din Europa iluminat electric. Frumuseţea şi 
bogăţia lui l-a uimit până şi pe Franz Joseph, regele Austro-Ungariei.
Ali: Foarte interesant! Și uite ce colecție de arme!
Jonathan: Are peste 4000 de piese europene și orienale din secolele XIV-XVII și o armură pentru 
cavaler și cal, unică în România. 
Ali: Abia aștept să vedem muzeul în întregime!

1. Ce informaţie desprinsă din dialogul de mai sus îţi atrage atenţia? Ai vrea să vizitezi Castelul Peleş? 
De ce? Dacă l-ai vizitat deja, ce ţi-a plăcut cel mai mult?

La Castelul Huniazilor există o fântână despre care se povesteşte 
că a fost sapata de către trei prizonieri turci pe care Ioan de 
Hunedoara îi ţinea în castel. Ioan le-a promis celor trei că îi va 
elibera, dacă vor găsi apă. Prizonierii, gândindu-se la eliberare, 
au săpat 15 ani şi la o adâncime de 28 de metri, au găsit apă. 
Doar că între timp Iancu de Hunedoara a murit, iar soţia lui, 
Elisabeta Szilagzi, a decis să nu respecte promisiunea soţului ei 
şi a poruncit ca turcii să fie ucişi. Ca ultimă dorinţă, prizonierii 
au cerut să facă o inscripţie pe cheile fântânii. Ei au scris: „Apă 
ai, inimă nu”!

1. Cum ţi se pare legenda acestei 
fântâni?

2. Ce amănunt din această legendă 
te-a surprins cel mai mult?

3. Ce vrea să spună inscripţia lăsată 
de turci? 



Nu vă supăraţi, cum ajung la 
primărie/ poliţie / spital/ tribunal/ 
pe strada Popa Şapcă?
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 CUM  CEREM ŞI DĂM INFORMAŢII ÎN ORAŞ? 

1. Ajută-i pe copii să se descurce! Uită-te la simboluri şi spune-le pe unde să meargă:  
a. Jonathan este în faţa Poliţiei. Unde poate găsi un spital?
b. Larisa este lângă Spital . Unde poate găsi un restaurant? 
c. Ali este lângă Sala de sport. Unde poate găsi un schimb valutar? 
d. Arunee este la Farmacie. Unde poate găsi secţia de poliţie?
e. Jonathan, Larisa, Ali şi Arunee sunt pe strada Victor Babeş. Ei vor să ajungă la Casa Anei de pe 
strada Paris. Ajută-i să ajungă la adresa dorită.

Ia-o la dreapta / Prima 
stradă la dreapta / A 
doua stradă la dreapta

Ia-o la stânga / Prima 
stradă la stânga / A 
doua stradă la stânga

Mergi tot înainte!



Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Nivelul avansaţiNivelul mediu
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JOC ŞI JOACĂ

Realizaţi din pătrăţele de hârtie albă sau colorată ( 8-9 cm) case, urmărind diagramele de mai jos. Pe 
o coală mare de hârtie (A3) creaţi macheta unui cartier. Daţi nume de instituţii sau magazine unora 
dintre căsuţele realizate de voi. Lucraţi pe echipe şi comparaţi planşele obţinute!

1. Îţi place să faci curăţenie în camera ta? Alege obiectele pe care le-ai folosi şi scrie cuvintele în dreptul 
imaginilor! 

2. Eşti inventator! Inventează un aparat casnic inedit, ca de exemplu mătura electrică sau aspiratorul 
muzical. Fă descrierea aparatului şi scrie instrucţiunile de utilizare.
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Să citim:

   Camera- asa cum o vede mama           Camera- asa cum o vede Jonathan

Mama: - Jontahan, ce-i cu dezordinea din cameră?
Jontahan: - Ce dezordine? Totul arată foarte bine!
Mama: - Te rog să faci curăţenie!
Jontahan: - Nu am timp de curaţenie, am treabă!
Mama: - Sigur că da, îţi petreci tot timpul la calculator! De când nu ţi-ai mai pus lucrurile la locul 
lor?
Jontahan: - Toate lucrurile sunt la locul lor! Dacă nu îţi place, ai putea să faci tu ordine!
Mama: - Nu ţi-e ruşine? Eu să fac treabă, şi tu să te joci la calculator?
Jontahan: - Calculatorul este cel mai important pentru mine! Şi nu mă joc! Lucrez!
Mama: - Dacă până deseară nu văd totul ordonat, timp de o săptămână nu stai la computer! 
Jontahan: - De ce? Este camera mea şi arată cum vreau eu. Mie îmi place aşa!
Mama: - Repet: până deseară să fie totul în ordine!

3. Citiţi pe roluri dialogul de mai sus. Alcătuiţi patru perechi de personaje şi ţineţi cont de sugestiile 
de mai jos:
- mama nervoasă, Jonathan calm
- mama calmă, Jonathan nervos
- mama calmă, Jonathan calm
- mama nervoasă, Jonathan nervos
Faceţi observaţii referitor la cele patru situaţii diferite! Ce părere aveţi?

4. Priveşte imaginea! Tu ce crezi ? Este dezordine în camera lui Jontahan? Cu care dintre cei doi eşti 
de acord? Discută cu colegii tăi şi argumentaţi-vă opiniile!

5. Imaginează-ţi că eşti în locul lui Jonathan. Cum ai continua dialogul cu mama?  

 Mama: - Până deseară să fie totul în ordine!
 Tu:  ......................................................
 Mama: ...............................................
 Tu:  ....................................................
 Mama: ................................................
 Tu: ......................................................
 Mama: ................................................
 Tu: ......................................................
 Mama: ................................................
 Tu: ......................................................
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6. Realizaţi „ciorchinele” pe tema Locuinţa. Completaţi cu cercuri şi săgeţi unde consideraţi necesar.

casă

cărămidă

locuinţa

Poeta Ana Blandiana a scris o poezie intitulată O stradă cu sentimente. În strofele ei sunt descrise fel 
de fel de case, care, ca şi oamenii, diferă între ele. Citeşte cele trei strofe de mai jos şi desenează casele 
descrise.

1. Vila cu iederă şi obloane închise,
    Unde şi-au făcut cuiburi 
    rândunelele,
    Doarme adânc şi visează
    Că e din nou tânără şi frumoasă
    Şi că vântul îi flutură, albe, per 
    delele.
2. Peste drum, căsuţa mică, mică,
    Albă şi cu muşcate în fereşti,
    În care locuiesc o bunică peltică,
    O pisică şi o furnică,
    Spune toată ziua poveşti.

3. Puţin mai încolo sunt două         
clădiri
   Înalte şi subţiri,
   Construite deodată,
   Din oţel şi granit,
   Care toată ziua se ceartă
   Pentru că fiecare
   Vrea să fie fără asemănare,
    Iar ele seamănă leit.
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FAMILIA MEA

Aceasta este familia mea. Ea este 
formată din patru persoane , mama, 
tata , fratele meu şi eu. În aceeaşi 
casă cu noi locuiesc şi bunicul cu 
bunica. Şi ei sunt din familia mea.

mama tata

bunica

bunicul

eu
fratele
meu

Cum descriu o persoană?     

1. Scrie cuvintele corespunzătoare în casete:

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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2. Scrie cuvintele corespunzătoare în casete 
 

3. Asociază imaginea cu varianta corectă
                                                            
          

        

          1. ochi verzi                   2.  ochi căprui               3.  ochi negri               4. ochi albaştri        
                             
                                                                                 

    

              1. roşcat               2. şaten                 3. blond             4. cărunt            5. brunet
         
                                                 
                       

 înalt / scund                                       gras / slab                                            tânăr/ bătrân

4. Desenează şi colorează o faţă de băiat şi una de fată în contururile de mai jos şi apoi descrie-i 
colegilor. Dă nume celor doi!
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bunica bunicul

mama

eu sora mea

5. Completează propoziţiile despre membrii familiei din imaginile de mai jos:

                                                                                           

 

6. Completează schema de mai jos cu membrii familiei tale (adaugă sau elimină cercuri unde este 
nevoie):

7. Desenează în chenarul de mai jos familia ta sau lipeşte o fotografie. Prezintă colegilor  familia ta!

Mama are părul ___________________
Ochii ei sunt _____________________

Tata are părul________________________
Ochii lui sunt________________________
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Nivelul avansaţiNivelul mediu

Mama este ……............. 
Ea lucrează la 
…........................……., 
e medic.

Ea este bunica 
mea! Bunica are 
………………............... 
Ea face prăjituri

Tata este tânăr. El este 
……...................……..
Lucrează la 
…………….................

El este bunicul meu! Şi 
bunicul e bătrân. El are 
………………………. 
şi poartă ……………...

Citiţi cu voce tare textul:

Familia noastră este  foarte frumoasă.  Eu sunt cel mai mic membru. Pentru mine, cei mai importanţi 
din familie sunt mama şi tata. Mama este o femeie scundă, brunetă, are părul lung şi este foarte 
serioasă. Ea lucrează la spital. Iubeşte foarte mult oamenii şi îi face bine.  Tata este înalt, are părul 
blond,  ochii albaştri şi este foarte vesel. Eu semăn cu el. Am părul şi ochii ca ai lui, râd foarte mult. 
Dar vreau să mă fac doctor, ca mama. Tata lucrează la o firmă. Este contabil. Uneori, lucrează peste 
program. 
Când părinţii mei lucrează, eu merg la bunici. Bunica are părul alb şi ochii căprui. Îi este tot timpul 
frică să nu păţesc ceva. Bunicul este năzdrăvan ca un copil. Cu el mă joc cel mai mult. Are părul alb, 
barba albă şi poartă mereu pălărie. Când ne întâlnim toţi, este cel mai frumos. Tata cu bunicul spun 
glume şi râd, mama cu bunica ne prepară mâncăruri şi prăjituri delicioase. 

1. Completează spaţiile punctate cu informaţii din text

2 . Asociază cele două coloane pentru a obţine propoziţii :
Mama este    bătrână.
Bunicul este    tânără.
Bunica este    bătrân.
Tata este    tânăr.
Mama     are barbă.
Tata     are părul cărunt.
Bunicul    are părul lung.
Bunica     are părul scurt.
Tata     face prăjituri.
Mama     este contabil.              
Bunica     este medic.
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- Jonathan, câţi 
fraţi  mai ai?

- Am o soră mai 
mică şi un frate 
mai mare. Dar 
tu?

3.  Completează propoziţiile de mai jos cu informaţii (trăsături fizice) despre membrii familiei tale: 
Mama este ……………
Tata este …………………
Bunicul este ………………………
Bunica este ……………………
Fratele meu este ………………………..
Sora mea este …………… ………….
Eu sunt …………………………

4. Scrieţi un text de 5 – 6 rânduri în care să vă prezentaţi familia ( folosiţi ca model textul de mai sus). 
Citiţi textul în faţa colegilor!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………

5. Discutaţi despre familiile voastre. Formulaţi întrebări şi răspundeţi la rândul vostru întrebărilor 
colegilor.

6. Completează enunţurile de mai jos cu gradele de rudenie corespunzătoare:
Mama şi tata sunt ………………………………………………. .mei.
Mama mamei este ……………………………………………… .mea.
Tatăl mamei este …………………………………………………meu.
Sora mea este ………………………………………mamei şi a tatălui.
Eu sunt …………………………………………………….…bunicilor.
Mama mea este …………………………………………...bunicii mele.
Sora mamei este ……………………………………………….…. mea.
Sora tatălui este …………………………………………...……… mea.
Fratele tatălui este ………………………………………..….…… meu.
Fiul mătuşii şi a  unchiului este ………………………..……..….. meu.
Fiica mătuşii şi a unchiului este ……………………...……..……. mea. 
Mama bunicii mele este ……………………………...……………mea.
Tatăl bunicii mele este ……………………………....……………. meu.
Copilul verişorului este …………………………..………………. meu. 
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Corpul uman

1. Scrie în chenare denumirea părţilor corpului  indicate prin săgeţi:

 

2. Decupează imaginile din Anexa nr.3 şi lipeşte-le în aşa fel încât să obţii un corp uman.

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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Exprimă-ţi părerea despre afirmaţia: 
“Minte sănătoasă în corp sănătos!”  
Gimnastica şi sportul sunt importante pentru 
sănătatea omului. Tu faci mişcare? Ce sport 
practici? 
Sportul : este un set de exerciţii fizice şi jocuri 
practicate regulat, cu scopul de a întări corpul şi 
de a cultiva voinţa, curajul şi disciplina.
Gimnastica: este un ansamblu de exerciţii fizice 
care contribuie la fortificarea corpului omenesc. 
Gimnastica este un gen de sport.

Urcatul şi coborâtul scărilor
Întrucât vremea de afară nu este tocmai 
bună pentru plimbare, încearcă să urci şi să 
coborî de câteva ori pe un plan ridicat: scară, 
bordură, scaun jos. Acest exerciţiu uşor te 
ajută să-ţi tonifiezi muşchii fesieri şi soldurile, 
abdomenul şi spatele. 

JOC ŞI JOACĂ
 – Podul de piatră 
Jucaţi împreună cu colegii de grupă următorul joc:

Podul de piatră s-a dărâmat
A venit apa şi l-a luat
Vom face altul pe râu în jos,
Altul mai trainic şi mai frumos

Sărituri pe loc
La început, este bine să te limitezi la un singur 
minut, urmând ca apoi să adăugi câte 20-25 de 
secunde în fiecare zi. 

Alergarea pe loc
Credeai că jogging-ul este un sport accesibil doar pentru sala de fitness? Ei bine, alergarea pe loc 
are aproape aceleaşi efecte bune asupra tonusului muscular, dacă o faci cel puţin 5-6 minute în 
fiecare zi. Pe măsură ce rezistenţă ta fizică creşte, poţi mări intervalul cu câte 15-20 secunde zilnic.

În timpul cântecelului, doi copii care stau faţă în faţă îşi ţin 
mâinile împreunate şi ridicate formând un pod. Ceilalţi copii 
trec pe sub “pod” cântând. În clipa în care ultimul cuvânt din 
cântecel va fi pronunţat, cei 2 copii vor lăsa mâinile în jos , 
prinzând copilul care trecea pe sub pod între braţele lor. Acel 
copil nu va mai trece pe sub pod, ci va sta în spatele unuia 
dintre cei 2 copii şi va aştepta până când toţi ceilalţi copii 
vor fi prinşi şi vor face parte din zidul podului (asezându-se 
alternativ de o parte şi de alta în spatele copiilor).

• Eşti de acord că aceste forme de a face mişcare sunt un fel de a practica sportul, sau nu?
• Ce alt tip de exerciţii în afara sălii de sport mai cunoşti?
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Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Sentimentele 
Cum mă simt/ ce simt?   Sentimentul cu imaginea care îl sugerează
1. Asociază imaginile cu adjectivele corespunzătoare:

2. Colorează planşa de mai jos şi scrie în dreptul fiecărui personaj ce stare îi corespunde.

fericit 
                                  
îndrăgostit

                                  
vesel 

                                
nervos

                                 
nehotărât

speriat

                                      
trist   

         
                      
nedumerit 
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Nivelul mediu 
 
3. Priviţi imaginile de mai jos. Ce stare/ emoţie credeţi că trăieşte fiecare persoană? 
 
                                                                             

4. Subliniază stările şi emoţiile pe care le consideri pozitive: bucurie, tristeţe, nedumerire, încântare, 
iritare, nervozitate, satisfacţie, nerăbdare, dezamăgire, furie, fericire, entuziasm, calm, curiozitate, 
invidie, generozitate, orgoliu, nelinişte.
 
5. Creează portretul ideal al prietenului/ prietenei tale

6. Asociază fiecare adjectiv cu antonimul său:
 1. Este într-adevăr simpatic.                                                   A. nepoliticoşi
 2. Nu mă înţeleg niciodată cu persoanele sincere.               B. trist
 3. Mama spune că sunt prea harnic.                                       C. antipatic
 4. Îmi plac oamenii calmi.                                                       D. vorbăreţ 
             5. Marius este un om timid.                                                     E. nervoşi
 6. Nu îmi plac tinerii politicoşi.                                              F. răuvoitor
 7. El este fricos.                                                                          G. leneş
       8. De când şi-a pierdut câinele, este tot timpul bucuros.     H. egoiste
       9. Mă enervează persoanele altruiste.                                     I. curajos
      10. Nu îmi place când cineva este binevoitor.                        J. false

Prietena mea ideală este foarte simpatică. 
Ea este..................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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Nivelul avansaţi

7. Observă-ţi colegii de grupă. Cum sunt ei? Completează tabelul cu câte trei însuşiri pentru fiecare 
coleg (ca în exemplu), apoi citeşte cu voce tare şi compară cu ce au scris colegii. Ce părere ai despre 
felul în care te văd colegii?

Numele colegilor Însuşrea 1 Însuşirea 2 Însuşirea 3
Jonathan calm vesel generos

   
   
8.  Completează tabelul de mai jos, apoi discută cu colegii de grupă despre ceea ce aţi scris.

Cum te simţi atunci când...........                Starea /sentimentul
cineva te laudă 
cineva te ceartă 
cineva te contrazice
cineva te minte
cineva îţi dă un cadou 
cineva  îţi face un compliment
cineva îţi spune ce să faci
cineva îţi întoarce spatele 
cineva  nu te salută
cineva te ajută
cineva îţi cere sfatul  
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Nivelul începători

9. Eşti pesimist sau optimist? Gândeşte-te la întrebare, apoi rezolvă testul de mai jos.
Tu vezi partea plină a paharului sau pe cea  goală? Alege între A, B, C!
• Dacă cele mai multe răspunsuri ale tale sunt A, înseamnă că eşti optimist.
• Dacă ai mai multe răspunsuri B, eşti echilibrat
• Dacă predomină C, eşti destul de pesimist.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nu mă simt bine! Mă doare..............

1. Persoanele din imagini nu se simt bine. De ce? 

        

    Mă doare .....................                   Mă doare .......................               Mă doare ............................

1. Te îngrijorează viitorul?
a. Nu, niciodată.
b. Da, dar am încredere în mine.
c. Viiorul este grija mea cea mai mare.

2. Se spune că oamenii au devenit mai răi:
a. Am încredere în progresele oamenilor.
b. Sunt probleme prea complicate.
c. Oamenii au fost dintotdeauna răi și 
intoleranți.

3. După părerea ta, viaţa este:
a. Minunată.
b. O combinație de bune şi rele.
c. Un joc în care tot timpul pierd.

4. Te afli în tramvai şi vei întârzia la şcoală.
Ce gândeşti?
a. Dacă voi întârzia, îmi voi cere scuze.
b. Sunt probleme obişnuite, profesorul va
înţelege.
c. Ar fi trebuit să plec mai repede.

 5. Ce gândești când ești la restaurant  și cei 
de la masa vecină râd?
a. Ce bine că oamenii se distrează!
b. Eu nu am motiv să râd.
c. Ar fi trebuit să mă îmbrac mai elegant.

6. Ai vrea să pleci în vacanţă la sfârşitul
săptămânii, dar timpul este se înrăutățește:
a. Plec oricum.
b. Urmăresc rubrica meteo și mai văd eu!
c. Este mai bine să rămân acasă.

7. Numai ce ai dat un test la şcoală. Ce
gândeşti după?
a. A fost bine!
b. Sper că va fi bine!
c. Ar fi trebui să învăţ mai mult…

8. Ce gândești după o zi foarte bună?
a. Viaţa este frumoasă!
b. Câteodată îmi merge bine!
c. Incredibil! N-aş fi crezut niciodată!
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2. Alege răspunsul corect:          
La cine  merg când sunt bolnav?  ……………………………
Cine îngrijeşte parcul ? ………………………………………
Cine face de mâncare? ……………………………………….
Cine dirijează circulaţia? ……………………………………

                            Poliţist                  Doctor                   Bucătar                     Grădinar

3. Asociază meseriile din coloana din stânga cu locul de muncă ce îi corespunde din coloana din 
dreapta:
 
doctor     salon
profesor    bucătărie
bucătar     spital
constructor    tramvai
vânzător    atelier auto
clovn     magazin
actor     restaurant
jurnalist    circ
vatman     redacţie de ziar
mecanic auto    teatru
agricultor    şantier
chelner     câmp
frizer     şcoală

4. Asociază fiecare meserie cu obiectul corespunzător. Scrie în dreptul personajelor meseria pe care 
o reprezintă. 

1.

      A.                  B.                   C.                 D.                 E.                   F.                     G.                 H.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Nivelul mediu

jurnalist pompier geolog pictor

medic

profesor 

menajera

programator 

pilot

chelner

politist,

sofer,

,

5. Scrie pentru toate meseriile de la exerciţiul 11 propoziţii după modelul: 
Frizerul lucrează cu foarfecele şi pieptenele. 
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….…………….

6. Formulează pentru fiecare reprezentant al meseriilor de mai jos câte o propoziţie 
         Exemplu:  Pompierul stinge focul. 

Geologul…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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Nivelul avansaţi

7. Care dintre  meseriile de mai sus crezi că sunt periculoase şi neplăcute? Discutaţi în clasă!

8. Ce meserie vrei să ai când vei fi mare? Găseşte trei argumente după modelul de mai jos:
Vreau să mă fac salvamar pentru că îmi place marea, iubesc aventura şi vreau să salvez vieţi. 
……………………………………………………………………………………………………………

9. Citeşte următoarele anunţuri.

a. Angajez bucătar cu experienţă în bucătăria internatională.
CV–ul se poate depune la sediul nostru sau pe e-mail la: ...........
Tel. 021…………..

b.  Angajăm agent de turism pentru agenţia noastră:
Cerinţe:
• studii superioare;
• experienţa în domeniu este un avantaj;
• cunostinţe de limba engleză nivel mediu/avansat;
• abilităţi de relaţionare cu clienţiii;
• cunostinţe de operare PC, Word;
Aşteptăm CV-ul pe adresa: ........................
Pentru detalii suplimentare, tel: 021................

c. Căutăm animatori pentru copii:
Cerinţe: 
• persoană comunicativă şi creativă în activităţile pentru copii;
• răbdare cu copiii, capacitatea de a învăţa roluri;
• disponibilitate şi punctualitate;
Pentru detalii suplimentare, 
sunați la: 021.........................

10.  Care dintre profesiile de mai sus ţi se pare interesantă? De ce?

11 . Scrie un e-mail (sau poartă un dialog telefonic cu unul dintre colegii de grupă) în care ceri 
informaţii suplimentare pentru unul dintre anunţurile de mai sus. (ex. salariul, programul etc.): 

12. Alege-ţi o meserie şi scrie un anunţ pentru ziar în care să îţi oferi serviciile. Fii cât mai 
convingător!

Poţi porni de la modelul următor:

Profesoară de balet cu o mare experienţă 
în activitatea cu copiii, ofer cursuri pentru 
grupe de vârstă de 6-8 ani. Copiii vor învăţa 
să-şi îmbunătăţească flexibilitatea, să-şi 
cultive latura artistică şi să dobândească 
noţiunile de muzică şi ritm.  Cursurile se 
vor desfăşura de două ori pe săptămână, 
într-o sală din centrul oraşului. Informaţii 
la tel. O7....................
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Cum vă 
vedeți peste 
cinci ani?

Din ce motiv ați 
părăsit ultimul loc 
de muncă?

Salariul nu a fost 
motivant?

Care este experienta 
dumneavoastră de 
muncă?

 Am o experiență de 
patru ani in 
contabilitate.

Peste cinci ani sunt într-un 
post de conducere și cu o 
mare experiență!

 Mă țineau prea mult peste 
program. Salariul nu mi-a convenit 

de la început, dar au 
promis ca îl vor mări și nu 
s-a întâmplat!

13. Profesia este importantă pentru realizarea proiectelor de viaţă. Cum trebuie să procedezi pentru 
a avea un loc de muncă pe placul tău? Citeşte indicaţiile de mai jos şi bifează-le pe cele care ţi se par 
a fi mai importante! Discutaţi în clasă şi argumentaţi alegerile făcute: 

• să ai curaj
• să faci ceea ce îţi place
• să fii disponibil
• să fii motivat
• să fii puţin inconştient
• să cunoşti riscurile
• să îţi acorzi dreptul de a greşi
• să planifici totul în detaliu
• să ai obiective realizabile

• să fii optimist
• să ştii să visezi
• să ceri sfaturi oamenilor cu experienţă
• să accepţi un şef autoritar
• să fii creativ
• să accepţi un salariu mic
• ..................................................................
• ..................................................................
• ..................................................................

14. Citește dialogul dintre angajator și candidat:

15. Analizează interviul: Ce îl interesează pe angajator? Ce îl interesează pe candidat?
                    
 Angajator                     Candidat
 experiența candidatului
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Toți marii campioni au muncit foarte mult. Și eu aș face la fel!
Dacă ești pasinat și talentat, faci orice ca să îți pui talentul în valoare!
În locul lui Sorin, eu m-aș antrena mai puțin și mi-aș face timp și pentru altceva!
Nu mi-ar plăcea să fac sport de perforanță! Cere pea multe sacrificii!
Nu merită să renunți la atâtea lucruri pentru nicio pasiune!
A fi sportiv nu înseamnă să ai o meserie.

Se spune că orice realizare cere multe sacrificii! 
Sorin este pasionat de înot. El face sport de 
performanță încă de la vârsta de cinci ani. De-a 
lungul timplui, el obținut mai multe premii și 
medalii. Visul lui este să ajungă campion mondial 
la înot. Anul acesta se pregătește pentru un 
concurs foarte important. Din păcate, Sorin nu 
mai are timp să iasă cu prietenii în oraș sau să 
facă alte lucruri. Își petrece aproape toată ziua a 
antrenament. Bazinul este ca o a doua casă pentru 
el. Cu toate acesta, Sorin este mulțumit pentru că 
face ceea ce îi place cel mai mult, iar rezultatele 
sunt pe măsura muncii lui.

17. Ce părere ai despre sportul de performanță? Este el o meserie? Ţi-ai dedica viaţa unui sport de 
performanţă?  Bifează enunţurile care corespund părerii tale și argumentează în fața colegilor.

16. Privește imaginea următoare și imaginează-ți  de ce 
candidatul nu s-a prezentat la interviu. Discutați în clasă!

1. Candidatul se alfă în fața biroului, dar nu are curaj să 
intre.

2. Candidatul nu s-a prezentat la interviu și nu a anunțat 
angajatorul.

3. Candidatul a terminat interviul și a plecat.
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18. În familie, fiecare membru are anumite sarcini. Citeşte textul de mai jos şi exprimă-ţi părerea: 
Ce trebuie să facă Mihai în casă? Ce sarcini sunt ale Mariei? Ce trebuie să facă împreună? 
                 
  Dragul meu,

Eu sunt foarte ocupată astăzi. Trebuie să stau peste program la birou. Pentru că tu eşti liber, te rog, 
până mă întorc eu, să pregăteşti ceva de mâncare, să dai cu aspiratorul, să repari chiuveta de la 
bucătărie, să o iei pe Ioana de la grădiniţă, apoi să o duci la ora de gimnastică (între timp, poţi face 
cumpărături, cred că ne trebuie pâine şi fructe). Nu uita să iei rufele de la uscat, s-ar putea să vină 
ploaia spre seară. Dacă mai ai timp, taie şi gazonul.
Te descurci, da?  
Ne vedem la cină, 
                                     Maria

19. Scrie obligațiile  și drepturile ficărui membru al familiei tale și apoi discutaţi în clasă.

20. Discutaţi pe marginea meseriilor din tabelul de mai jos şi exprimaţi-vă părerea legat de faptul că 
unele sunt exclusiv feminine, altele masculine, altele se potrivesc şi bărbaţilor, şi femeilor.

Meseria Masculină Feminină Masculină şi 
feminină 

Actor X
Căpitan de vas
Profesor
Mecanic de tren 
Brutar
Cofetar 
Croitor
Pantofar
Ţesător
Doctor
Zidar 
Menajeră 

Membrul familiei Obligații Drepturi
Mama  ex. să facă menajul

Tata

Eu să primesc bani pentru 
ceva ce îmi doresc mult

Sora 

Fratele
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Şofer
Astronaut
Clovn
Fotbalist
Poliţist
Pompier
Bucătar
Contabil 

   
21. Discutaţi despre meserii şi grupaţi-le în meserii obişnuite şi meserii neobişnuite (speciale). Care 
sunt, după părerea voastră, primele trei din ambele categorii? 

22. Priveşte imaginea umătoare! Te-ai angajat de câteva săptămâni, dar şeful este zilnic nemulţumit şi 
nervos. Cum procedezi?  

    

23. Continuă povestea (poţi folosi şi dialogul):

Şeful  a intrat nervos în birou ………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Boierul și argatul
                                  de George Topârceanu
Un boier, călare pe-o frumoasă iapă,
Trebuind să treacă într-un loc o apă
Peste-o punte-ngustă – şi fiind grăbit,
Şi-a chemat argatul şi i-a poruncit:
- Ia-mi în spate iapa
Şi mi-o trece apa!
- Nu pot, zise omul lăsând nasu-n jos.
- Hm! făcu boierul foarte mânios:
Leneşul la toate
Zice că nu poate…
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• argat = servitor, slugă angajată(în trecut) pentru muncile agricole, creșeterea vitelor sau pentru 
muncile din gospodăria stăpânului; (Dex)
• boier = mare stăpân de pământ (care deținea, uneori, și o funcție înaltă în stat): persoană din 
aristocrația feudală, nobil, stăpân.(Dex)

23. Imaginează-ți că acțiunea din fabula de mai sus se petrece în zilele noastre. Rescrie fabula după 
cum crezi, sub forma unei întâmplări de acest gen în actualitate:
ex. Patronul i-a cerut angajatului. ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

JOC ŞI JOACĂ

Pe o foaie de hârtie realizează-ţi autoportretul în cuvinte. Scrie 3-4 trăsături fizice şi 2-3 trăsături mo-
rale. Expuneţi ”autoportretele” şi încercaţi să vă recunoaşteţi între voi.

brunet

scund

slab

curajos 

harnic

timid

Exemplu:
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Gusturile mele

1. Priveşte imaginile şi scrie la ce oră se serveşte fiecare dintre mesele zilei:

Micul dejun este la ora...................

Ce mâncăm ?
2. Scrie în dreptul fiecărei imagini cuvântul corespunzător:

Produse de panificaţie                  Lactate                                 Legume                   Preparate din carne

Eu aş mânca 
zilnic doar sand-
viciuri!

Eu aş mânca 
toată ziua doar 
pizza!!

Mesele zilei
     
Mic dejun                                      prânz                                               cină

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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Ce mâncăm la fiecare masă?

3. Colorează  şi decupează  alimentele din Anexa nr. 4. Colorează mesele şi lipeşte pe ele alimentele 
potrivite pentru micul dejun şi prânz. Comparaţi între voi mesele! 

Masa pentru micul dejun
 

Masa de prânz
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4. Priveşte cu atenţie imaginea alăturată 
şi bifează afirmaţiile adevărate:
Jonathan şi tatăl lui sunt 
în bucătărie.
Jonathan stă în picioare.
Ceasul este pe masă.
Jonathan mănâncă un măr.
Tatăl lui Jonathan bea apă.
Pe farfurie sunt cinci felii 
de pâine.
Sucul este de mere verzi.
Chiuveta este în dreapta.

5. Priveşte cu atenţie imaginea de mai sus. Ce serveşte Jonathan, micul dejun, prânzul sau cina? 
Argumentează răspunsul.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………

6. Intre cele 2 imagini exista 6 diferenţe. Găseşte-le tu primul şi formulează propoziţii după modelul 
de mai jos. Colorează  imaginile.

1. În prima imagine bucătarul are mustaţă, în a doua 
nu are.
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………
6. ………………………………………………………

Colorează imaginile!



64

7. Părinţii Larisei au deschis un magazin alimentar. Ajută-i să sorteze alimentele pe domenii şi să le 
pună pe rafturi. Decupează şi lipeşte alimentele din Anexa nr. 5.

Lactate

Produse de baza

Legume si fructe,

,
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8. Scrie sub imaginile de mai jos cuvintele corespunzătoare, apoi înlocuieşte spaţiile din text cu 
cuvintele potrivite.

Dimineaţa mănânc ................................ cu ............................................. şi beau un .................... .
La prânz mănânc .................................. cu ...........................  şi ................................
La cină prefer .......................... sau ..................................

9. Oul poate fi pregătit în mai multe feluri. Priveşte imaginile de mai jos şi spune cum a fost gătit oul 
în cele trei situaţii. Ţie cum îţi place să îl mănânci?
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JOC ŞI JOACĂ
Imaginea de mai jos este un magazin alimentar în care veţi face cumpărături. Pentru a porni, daţi 
cu zarul şi înaintaţi în căsuţa corespunzătoare cifrei de pe zar.  Notaţi pe caiete toate produsele pe 
care le „cumpăraţi”. Câştigă cel care ajunge primul la casă şi are cumpărături potrivite pentru a servi 
musafirii. Atenţie, există şi capcane!

Dacă nu aveţi zaruri, faceţi bileţele cu cifre de la 1 la 6, pliaţi-le şi amestecaţi-le într-o cutie. 
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Nivelul avansaţi

10. Scrie în casete denumirile obiectelor de pe masă:

11. Scrie în casete numele obiectelor din imagini şi asociază-le cu propoziţiile potrivite.

12. Citiţi conversaţia de mai jos:
Jonathan: - Nu îmi place mâncarea chinezească. E nesărată pentru gustul meu! Tu ce crezi?
Ali: - Nu sunt de acord. Eu cred că e sărată destul.
Folosiţi modelul de mai sus pentru o conversaţie asemănătoare cu un coleg: 
Mâncare indiană -  iute
Mâncare mediteraneană – sofisticată
Mâncare românească – grasă

13. Priveşte imaginea şi citeşte proverbul:
„Cel mai bun bucătar e foamea”
Ce îţi spune acest proverb?
Ce proverbe şi zicători există în limba voastră legat de mâncare şi gătit?
Alcătuiţi o listă cu aceste proverbe şi discutaţi-le în grupă

a. Mănânc ciorba cu

b. Tai carnea cu

c. Mănânc legumele cu

d. Pun supa în farfurie cu

e. Mănânc prăjitura cu 

f. Şterg gura şi mâinile cu 
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     salată de fructe;  orez cu ciuperci;  ciorbă 
de legume,  limonadă; platou de brânzeturi; 
îngheţată; cartofi la cuptor; frigărui; capuccino; 
tort de ciocolată; 
     apă plată;

Aperitiv?
…………..

Felul întâi?
…………

Felul al doilea?
……………….

Desert?
…………..

Băuturi?
……………………..

14. Ajută chelnerul să pună în ordine ceea ce comandă clienţii! Scrie fiecare  fel de mâncare în 
rubrica potrivită pe spaţiile  libere.

15. Angajatul unui mare restaurant a scris meniul. Din neatenţie, a făcut greşeli pe fiecare pagină. 
Ajută-l să le găsească!

MICUL DEJUN
o PÂINE
o OMLETĂ
o GEM
o UNT
o LAPTE
o CIORBĂ
o CEREALE

PRÎNZ – SUPE- CIORBE
o SUPĂ DE PUI
o SUPĂ DE ROŞII
o SUPĂ DE LINTE
o CIORBĂ DE CARTOFI
o CIORBĂ DE FASOLE
o SARMALE

PRÂNZ- FELUL PRINCIPAL
o CARTOFI PRĂJIŢI
o MAZĂRE
o TORT DE CIOCOLATĂ
o ŞNIŢEL
o FRIPTURĂ
o OREZ

BĂUTURI
o APĂ PLATĂ
o APĂ MINERALĂ
o SUC DE PORTOCALE
o CARTOFI LA CUPTOR
o LIMONADĂ

DESERT
o PRĂJITURĂ CU FRIŞCĂ
o TORT DE CIOCOLATĂ
o BUDINCĂ
o SOS DE ROŞII
o CLĂTITE

SALATE
o SALATĂ DE VARZA
o ÎNGHEŢATĂ
o SALATĂ DE  ROŞII
o MURĂTURI
o SALATĂ DE CASTRAVEŢI

Nivelul mediuNivelul începători
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16. Alege un fel de mâncare preferat şi vorbeşte-le colegilor de grupă despre el timp de un minut, 
încercând să-i convingi că merită să îl încerce. Câştigă cel care primeşte cele mai multe voturi pentru 
felul de mâncare prezentat. 
Sugestie:
Alegeţi feluri de mâncare specifice ţărilor din care veniţi!

17. Giovanni este un bucătar italian. El a inventat o reţetă nouă de pizza. Priveşte imaginea de mai jos 
şi ghiceşte ce ingrediente a folosit. Scrie denumirile ingredientelor.

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

18. Imaginează-ţi că eşti bucătar la o mare pizzerie din oraş. Inventează 2 tipuri noi de pizza cât 
mai originale, combinând ingredientele de mai jos. După ce ai creat reţetele, scrie ingredientele, sau 
desenează-le pe blaturile de pizza de mai jos şi dă un nume reţetei tale.

Ingrediente:
carne de lui/ciuperci/biscuiţi/mazăre/măsline verzi/măsline negre/felii de salam/boabe de porumb/
felii de roşii/felii de ardei/caşcaval/caramele/felii de ceapă/felii de măr/boabe de strugure/felii de 
ananas/sos de ciocolată
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S U C I C M
C E A P A O
O O R E Z R
M U N T T C
U L E I O O
M E R E F V

 
condimentat            prăjit              rece      cald                        crud  fiert

1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………….

19. Găseşte cuvinte care denumesc alimente şi băuturi (5 pe orizontală, 3 pe verticală). Alcătuieşte 
propoziţii cu cuvintele găsite.

GUSTURILE
        

                amar                   sărat                      iute                   acru                      dulce

20. Dă exemple de mâncăruri şi băuturi pentru fiecare dintre gusturile de mai sus:
Amar ...................................................................................................................................................................
Sărat ...................................................................................................................................................................
Dulce ..................................................................................................................................................................
Acru ....................................................................................................................................................................
Iute ......................................................................................................................................................................

21. Priveşte imaginile şi completeză dialogul cu adjectivele potrivite:

a. - În seara asta eu aş mânca o friptură condimentată. Tu?       
             - Şi eu aş mânca o friptură bine......................., dar nu condimentată.         

b. - Ali, ce vrei ca garnitură? Legume......................  sau........................  ?  
             - Prefer legume............................!

c. -  Îmi aduceţi un ceai, vă rog?
 - ........................ sau rece?
 - ............................ cu gheaţă vă rog!     
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Mănânc în fiecare zi Mănânc doar câteodată Nu mănânc deloc
Pâine X
Prajitură 
Mere
Carne
Orez
Cereale cu lapte
Cartofi prajiţi
Legume
Pizza
Hamburger
..............

  

Ştiaţi că....?

Românii cred că usturoiul este un medicament foarte bun care ține boala departe de om. De 
asemenea, usturoiul este un bun ocrotitor al casei. Se spune că ține duhurile rele departe. Despre 
sare se spune că este semnul dreptății, că dacă cineva fură sarea, ea îl va demasca pe hoț. Sarea nu 
poate fi separată de pâine și, împreună, ele pedepsesc dușmanii casei. Credințele românești spun că 
băutura este foarte importantă pentru veselie și dragoste între oameni. 
(Elena Niculiță Voronca, Datinele și credințele poporului român, adunate și așezate în ordine 
mitologică).

22. Bifează ce îţi place să mănânci şi completează tabelul cu încă cinci alimente despre care vrei să 
vorbiţi. Citeşte propoziţiile în faţa colegilor, grupându-vă în funcţie de răspunsul dat. Observaţi 
dinamica grupelor!
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MÂNCĂRURI 
SĂNĂTOASE

MÂNCĂRURI 
NESĂNĂTOASE

23. Alcătuieşte o listă cu mâncărurile pe care le consideri sănătoase şi alta cu mâncăruri care sunt, 
după părerea ta, nesănătoase. Citiţi cu voce tare listele şi comparaţi-le:

24. Jonathan şi Ali sunt în oraş. Au la ei 20 de lei fiecare şi vor să mănânce undeva. Ajută-i tu să 
găsească un loc potrivit unde să se sature şi să le ajungă banii. Citeşte sugestiile de mai jos şi alege 
varianta convenabilă. Motivează alegerea!

Restaurantul este un  local public unde se pot consuma pe loc mâncăruri și 
băuturi, contra cost. De obicei mâncărurile sunt preparate în bucătăria proprie, 
de către o echipă specializată (bucătar, ajutor de bucătar).
Fast Food  termenul denumeşte alimente care se pot găti rapid, dar şi locul în 
care aceste alimente sunt vândute. Preparatele de tip fast food sunt preîncălzite 
şi servite într-o formă ambalată ca să poată fi servite pe loc, sau luate acasă.
Patiseria este un magazin în care se vând produse din aluat (plăcinte, pateuri 
umplute cu brânză, carne sau ciuperci, diferite copturi). 
Localul este o clădire cu destinaţie publică în care se poate servi mâncare şi 
băutură.
Bodega este un local mic în care se pot servi numai aperitive şi băutură. 
Toneta este un chioşc mic, o gheretă, destinată comerţului stradal, unde se vând 
produse de patiserie, produse tip fast food şi băuturi.

Nivelul avansaţi
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- Şi mama face ciorbă 
de linte. E foarte 
bună, dar mie îmi 
place pizza cu pui şi 
ciuperci.

- Ce vă place să mâncaţi?
- Tuturor copiilor le 
place ciocolata! Dar 
ciocolata nu e mâncare.

- Mie îmi place 
mâncarea de linte. 
- Nu ai mâncat 
niciodată mâncare 
de linte?

- Linte? Ce este lintea? 
Ce gust are?
- Nu am auzit şi nici nu 
am mâncat niciodată!

- Mie îmi place 
să mănânc  multă 
ciocolată!

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

25. Împărţiţi-vă în două grupe: actori şi spectatori. Faceţi bileţele cu rolurile de mai jos şi trageţi la sorţi 
personajul pe care îl veţi improviza într-o scenă la restaurant (timp alocat – 10- 15 minute). La finalul 
scenei, cei care au fost spectatori vor face observaţii legat de cele văzute. Faceţi apoi schimb de roluri.
 
chelner neîndemânatic
chelner iscusit
client mofturos

client indecis
client străin (care nu cunoaşte 
limba ţării în care se află)

client nemulţumit
client fidel
chelner nervos 

Puneţi replicile Anei si ale copiilor în ordine. Transcrieţi dialogul în spaţiul de mai jos:
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Citiţi textul cu voce tare: 
Ana: - Astăzi vorbim despre mâncare. La ce vă gândiţi când auziţi acest cuvânt?
Ali: - Shaorma! În fiecare zi!
Larisa: -Cartofi prăjiţi! Cât mai mulţi!
Arunee: - Eu mă gândesc la o salată de crudităţi cu mult pătrunjel şi zeamă de lămâie!
Jonathan: - Tort de ciocolată, biscuiţi, bomboane! Eu mănânc multe dulciuri! Îmi plac foarte mult. Tu 
Ana, la ce te gândeşti?
Ana: - Eu mă gândesc la un kilogram de mere...Ştiţi că în ultima vreme, tot mai mulţi oameni sunt 
preocupaţi de felul în care mănâncă. Un corp frumos înseamnă şi o alimentaţie sănătoasă. 
Larisa: - Eu cred că este important  să mâncăm fructe şi legume! Mama mă obligă să mănânc zilnic! 
Jonahtan: - Şi pe mine  mama mă ceartă dacă nu mănânc cel puţin un fruct în fiecare zi, pentru că mie 
nu îmi plac fructele. 
Ali: - Nici mie nu prea îmi plac fructele. Nu am mai mâncat de mult o portocală sau un măr.
Arunee: - Mie îmi plac fructele şi legumele. În schimb, nu îmi place carnea. Mănânc foarte rar carne.
Ana: - Fiecare dintre noi avem alimentele noastre preferate şi alimentele care nu ne prea plac. Dar 
trebuie să ştim că ne putem îmbolnăvi dacă nu ne hrănim cu atenţie. 

26. Eşti medic nutriţionist şi priveşti piramida alimentară! Alimentele sunt aşezate în ordinea 
importanţei lor pentru organism. Ce observaţii le faci personajelor din text şi ce le recomanzi ?

Ana Ali Larisa   Jonathan
OBSERVAŢII Ex. 1. Ana 

mănâncă prea 
multe fructe. 

RECOMANDARE Să mănânce mai 
multe fructe.

RECOMANDARE 
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Leacuri băbeşti - Pe lângă utilizarea în bucătărie, multe legume, fructe şi alte produse alimentare 
au fost folosite ca remedii naturale pentru diferite boli şi afecţiuni. Înainte să apară medicamentele 
în farmacii, bunicii şi străbunicii noştri ştiau cum să scadă febra sau să scape de tuse cu ceea ce 
aveau la îndemână în casă. De aici  expresia  „leacuri băbeşti”. 

Ştiaţi că….? 

Paleta utilizării legumelor, fructelor şi a altor alimente în viaţa de zi cu zi este mult mai largă. 
Citeşte mai jos despre cartof şi utilizările sale în diferite domenii!

În cazul durerilor de gât, se pun cartofi 
cruzi raşi şi daţi prin alcool încălzit; 
amestecul se aşează într-o ţesătură de 
bumbac şi se aplică pe zona gâtului; 
trebuie păstrată la căldură.

Pentru a scăpa de ulcer, mâncaţi 
zilnic două-trei felii de cartofi cruzi, 
sau beţi câte 100 ml de suc de cartofi 
cruzi (simplu sau amestecaţi cu miere 
de albine sau suc de morcovi) cu o 
jumătate de oră înainte de fiecare masă.

În criza de sciatică şi dureri reumatice: 
100 g de cartofi se fierb într-o jumătate 
de litru de apă. Pasta se întinde pe o 
cârpă şi se aplică pe locul dureros.

Ca să curăţăm calcarul de pe un vas, fierbem îndelung 
în el coji de cartofi.

Ca să curăţăm geamurile şi oglinzile, le frecăm cu o 
felie de cartof.

Ca să ştergem urmele de degete de pe uşi, le frecăm 
cu o felie de cartof.

Apa de la fiertul cartofilor fără coajă curăţă perfect 
argintăria.

 Pentru a înviora culorile unui covor, îl aspirăm bine; 
apoi radem doi cartofi, îi acoperim cu apă caldă şi-i 
lăsăm să infuzeze două ore. Îi strecurăm şi frecăm 
covorul cu pasta obţinută.

Pentru ten gras: aplicaţi o dată pe săptămână o mască pe bază de cartof ras amestecat cu zeamă 
de lamâie şi lăsaţi să acţioneze 10 minute, după care clătiţi cu ceai de gălbenele sau apă minerală.

Pentru ten uscat sau mixt: se face o mască din cartofi fierţi şi pasaţi, amestecaţi cu gălbenuş crud 
şi lapte fiert. Amestecul trebuie să capete consistenţa unei smântâni şi trebuie lăsat să acţioneze 10 
minute, apoi se clăteşte cu ceai de gălbenele.

• Care sunt domeniile în care este utilizat cartoful? Pe care le 
ştiai şi pe care le-ai aflat acum?
• Cunoşti şi alte utilizări ale cartofului?
• În tradiţia din ţara ta există astfel de “leacuri băbeşti”? Care 
sunt cele mai cunoscute?
• Legat de utilizarea acestor leacuri băbeşti există opinii pro şi 
contra. Împărţiţi-vă în două grupe şi dezbateţi acest subiect şi 
argumentaţi-vă opiniile. Alcătuiţi un poster cu concluziile la 
care aţi ajuns. 
• Discută cu colegii de grupă despre legumele, fructele sau 
alimentele care au şi alte utilizări decâte cele culinare. Foloseşte 
tabelul de mai jos ca instrument de lucru, completând şi 
rubrcile libere. 
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Nivelul avansaţiNivelul mediu

Compose

Inbox

Sent

Drafts

to:
subject:

Send

MAIL

Alimentul Folosire ca “leac 
băbesc”

Folosire în 
gospodărie

Folosire în 
cosmetică

Alte utilizări

CARTOFUL - remediu pentru 
tusă

- curăţă geamurile            _ - ajută la 
deplasarea 
obiectelor grele 
(pus sub 
picioarele unui 
pat, îl face să 
alunece).

CEAPA

CASTRAVETELE

ULEIUL

USTUROIUL 

   

27. Scrie un e-mail în care îi inviţi pe prietenii tăi la cină. 

28. Patru prieteni au confirmat că vin la tine la cină. Alcătuieşte un meniu care să cuprindă mâncărurile 
şi băuturile cu care vrei să îi serveşti. Motivează alegerile făcute!
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29. Discutaţi în grupă pe marginea următoarelor afirmaţii din codul bunelor maniere:
•  În oraş se merge cu 5 minute înainte de ora fixată (mai ales barbaţii), iar în vizită la cineva   
acasă  cu 5-10 minute mai târziu, pentru a lăsa un moment de respiro gazdei.
• Întârzierea mai mare de 30 de minute este inacceptabilă.
• Se stă drept la masă, nu înţepenit.
• Nu se pun picioarele sub scaun, dar nici prea departe în faţă, pentru a nu-i incomoda pe  vecini.
• Nu bem şi nu vorbim cu gura plină.
• Mestecăm cu gura închisă.
• Se acceptă sau se refuză cu “Da, vă rog!” şi “Nu, mulţumesc!”
• Lingura şi cuţitul se ţin în mana dreaptă.
• Furculiţa este ţinută în mâna stângă când folosim cuţitul în acelaşi timp cu ea.
• Dacă farfuria este goală şi punem tacâmurile încrucişate, este semn că dorim să fim serviţi încă o 
dată din felul respectiv.
• Cu cât musafirul este mai important, cu atât locul lui este mai aproape de gazde.
• Gazdele se aşează fie la capetele mesei, fie în părţile de mijloc.

30. Dacă ar trebui să scrii un Cod al bunelor maniere la masă, ce reguli ai introduce? Pe care dintre 
cele existente le-ai exclude? 

Sugestie: Scrieţi un Cod al bunelor maniere pe dos! 



Cum mă îmbrac?

Şi mie îmi place 
să mă îmbrac 
sport, dar uneori 
port şi cămaşă.

Nivelul mediuNivelul începători

1. Scrieţi în dreptul săgeţilor denumirile obiectelor de îmbrăcăminte.

2. Scrie sub fiecare imagine denumirea obiectului de îmbrăcăminte.

3. Cum eşti îmbrăcat? Ce haine  îţi place să  îmbraci ?

Ce haine îţi 
place să îmbraci? 
Mie îmi plac 
rochiile!

Îmi place să 
port  fustă şi 
bluză.

Mie îmi place să 
port pantaloni şi 
tricou. Ţie ce îţi 
place?
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5. Hainele Larisei şi ale lui Ali s-au amestecat. Ajută-i să le sorteze (scrie sub imagini L, dacă hainele 
aparţin Larisei şi un A, dacă sunt ale lui Ali)
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4. Colorează hainele de mai jos după instrucţiuni: pulovărul cu albastru deschis şi verde; fularul, cu 
roşu şi portocaliu, mănuşile, cu maro şi negru, căciula mov, paltonul albastru închis, rochiţa, cu roşu 
şi roz, fusta, cu galben şi verde. 



Ce pantofi vă 
place să purtaţi? 
Eu port cel mai 
des balerini. 

Şi mie îmi plac 
balerinii. Am de 
toate culorile!

6. Scrieţi sub fiecare imagine denumirea tipului de încălţăminte. Discutaţi între voi despre tipul de 
pantofi pe care îl preferaţi.

7. Scrie în casete cuvintele potrivite.

8. Colorează imaginea, apoi descrie îmbrăcămintea lui Pinocchio!

  Pinocchio este îmbrăcat cu ……………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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9. Decupează obiectele de îmbrăcăminte  din Anexa nr. 6 şi “îmbracă” fetiţa şi băiatul de mai jos. 
Prezintă planşa în faţa grupei.

10.Discutaţi între voi şi scrieţi ce obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte sunt potrivite fiecărui ano-
timp:

AnotiMPuriLE

PriMĂVArA

VArA

toAMnA

iArnA
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11. Priveşte imaginile următoare şi scrie denumirea obiectelor sub ele. Care dintre accesorii sunt 
pentru bărbaţi şi care pentru femei?

12. Completează tabelul cu elemente de vestimentaţie confecţionate din următoarele materiale:

Mătase Catifea Lână Bumbac nylon Lycra in

pantaloni sacou eşarfă
 
 
 
 

      
13. Priveşte imaginile şi răspunde la întrebarea: Cu ce sunt îmbrăcate aceste persoane: (imagine cu 
Jonathan, Ana şi tatal lui Jonathan.) răspunde, dând cât mai multe detalii.
Ex. 
Jonathan poartă…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ana este îmbrăcată cu ………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
tatăl lui Jonathan  poartă……………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Nivelul avansaţi
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14. răspunde la următoarele întrebări, folosind articole de îmbrăcăminte din chenar:
1. Eşti invitat la o recepţie la ambasada ţării din care vii tu sau părinţii tăi, cu ce te îmbraci?
2. Mergi la vânătoare în munţi, cu ce te îmbraci?
3. Ai o cină în familie, cum te îmbraci?

Ştiaţi că ….? 
industria vestimentară şi cea a modei sunt foarte recente. Până în jurul anului 1850, majoritatea 
oamenilor purtau haine cusute de mână, acasă. 
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Egiptul Antic – atât 
bărbaţii, cât şi 
femeile purtau un 
fel de tunică albă 
de in, lungă până la 
genunchi.

Soţia lui napoleon, 
Josphine, a făcut 
cunoscută talia 
Empire – o linie ce 
demarca talia porn-
ind de sub bust

Coco Chanel a introdus în modă 
accesoriile (brăţări, perle, cercei), 
asortate unor ţinute simple. 
taiorul, un element vestimentare 
de inspiraţie masculină, este 
introdus de ea în vestimentaţia 
femeii, cucerind toate gusturile.  

Anii 70 reprezintă mişcarea hippie. 
Vestimentaţia acelei perioade se 
remarcă prin pantaloni evazaţi, 
cămăşi lungi, imprimeuri înflorate 
sau de inspiraţie etno. Paleta 
cromatică este nelimitată.

15. Cele două imagini o reprezintă pe regina 
Elisabeta, prima regină a româniei, îmbrăcată în 
două stiluri diferite. Discutaţi în clasă pe marginea 
vestimentaţiei reginei.
• Care dintre cele două ţinute vi se pare potrivită 
pentru o regină?
• De ce credeţi că a îmbrăcat regina portul popular?

Bell Epoque- 
feminină, foarte 
elegantă, cu excese 
de dantelă şi 
broderii.

În anii 60, moda feminină 
se simplifică, 
apropiindu-se de 
imaginea femii de carieră. 
Contrastele cromatice 
alb-negru, negru- roşu, 
erau atunci în vogă.

Specifică Romei Antice 
este toga- o mantie 
de 6 metri, înfăşurată 
în jurul corpului, 
peste o tunică.

Enumeră elementele vestimenrtare specifice zilelor noastre:

urmăreşte în imaginile de mai jos evolutia vestimentaţiei. Discutaţi în grupă pe marginea acestui 
subiect, urmărind şi accesoriile, coafura, încălţămintea.



Se spune că 
„Haina îl face 
pe om.”

Eu ştiu că 
„Hainele nu-l 
fac pe om mai 
de treabă”!
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16. Citiţi textul următor şi discută cu colegii.

(imagine din filmul artistic Felix şi Otilia, 1972, regia iulian Mihu)

Larisa și Arunee vizionează filmul Felix și Otilia. Fetele sunt impresionate de vestimentația otiliei: 
Larisa : Ce haine frumoase are otilia! Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc în acel timp!
Arunee: Și mie! Îți dai seama ce rochii  lungi și elegante am fi purtat! 
Larisa: Ce ai zice dacă în zilele noastre femeile ar fi purtat rochii ca ale  otiliei?
Arunee: oare cum s-ar fi descurcat mama mea care se îmbracă foarte rar în rochie sau fustă?
Larisa: Cred că i-ar fi fost destul de greu. Mai ales dacă ar fi vrut să conducă mașina, ca mama mea. 
Arunee: Ai dreptate! nu cred că ne-ar plăcea să ne îmbrăcăm așa. Cum s-ar descurca femeile când ar 
urca în tramvai? Sau  dacă sunt femei de afeceri? 
Larisa: Când iei o rochie ca a otiliei, trebuie să ai timp să te aranjezi, nu ca mamele noastre… tot 
timpul grăbite să ajungă în colo și încoace.
Arunee: Deci, este mai bine cum ne îmbrăcăm noi. Fiecare modă cu timpul ei! 

• Crezi că o vestimentație ca cea din imagine ar fi potrivită zilelor noastre?
• Te simți confortabil în hainele pe care le purtăm astăzi? Vestimentația cărei epoci crezi că ți s-ar fi 
potrivit? De ce? 

17. Discută cu colegii:
• Ce părere ai despre rolul vestimentaţiei în viaţa de zi cu zi?
• Cu care dintre cele două zicători eşti de acord? De ce?
• Ce proverbe sau zicători mai ştii legat de vestimentaţie?
• Discutaţi în grupă despre stilul conservator şi nonconformist de a te îmbrăca. Pe care îl preferaţi?



Felul în care arăţi atunci când te prezinţi la 
un interviu de angajare poate să influenţeze 
decizia angajatorului. Îmbrăcămintea, 
pieptănătura, pantofii şi postura îi vor spune 
angajatorului dacă eşti sau nu potrivit(ă) 
pentru postul respectiv. De foarte multe 
ori se întâmplă ca cei care se prezintă la 
interviuri să se îmbrace inadecvat şi să pară 
neîngrijiţi din mai multe puncte de vedere.

18. Cele două persoane sunt candidate 
pentru postul de funcţionar la o bancă. Care 
dintre ei crezi că va trece de interviu?

19. Care dintre următoarele elemente vestimentare ţi se par potrivite sau nepotrivite pentru prezentarea 
la un interviu de angajare.

obiectul vestimentar Decent / potrivit indecent / nepotrivit
Pantaloni lungi
Cămaşă
Pantaloni scurţi
tricou
Sandale
Pantofi sport
taior
Costum
Fustă 

 
Ştiaţi că….?
Ştiai că toate culorile simbolizează ceva? Pentru fiecare om, în funcţie de contextul socio-cultural 
căruia îi aparţine, culorile reprezintă un limbaj care alături de alte limbaje nonverbale, transmite multe 
despre o persoană. Culorile semnifică emoţii, sentimente şi pot transmite informaţii despre ţara şi 
tradiţia căreia îi aparţine cineva. Fiecare individ îşi alege culorile vestimentaţiei în funcţie de gustul 
personal, dar există şi un limbaj universal al culorilor. totuşi, în culturi diferite, culorile simbolizează 
lucruri diferite.

Pentru occidentali, albul 
înseamnă puritate, viaţă, 
îngeri, personaje 
pozitive.

În orient, albul are 
semnificaţie negativă. 
El semnifică doliul în 
China, iar in Africa, tot 
ce este rău. 
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20. Completează tabelul de mai jos, scriind semnificaţia pe care o au culorile pentru tine personal, dar 
şi în cultura căreia îi aparţii. Discutaţi în grupă pe această temă!

21. Îţi place să mergi la cumpărături? Completează tabelul de mai jos şi povesteşte o zi de la cumpărături:

CuLoArEA SEMniFiCAŢiA PErSonALĂ SEMniFiCAŢiA 
CuLturALĂ

nEGru 
ALB
roŞu
ALBAStru
VErDE
GALBEn
PortoCALiu
VioLEt

Când? unde? Cu cine? Cât timp ai 
stat?

Ce ai 
probat?

Ce ai 
cumpărat?

Cât ai 
cheltuit?



Cabina
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22. Priveşte imaginile şi scrie aventura: ,,Bunicii Larisei  se pregătesc de  o petrecere şi intră într-un 
magazin de haine moderne unde sunt mari reduceri…’’. Scrie în dreptul fiecărei imagini prin ce trec 
cei doi:

------------------------------              ----------------------------               ----------------------------
------------------------------              ----------------------------               ----------------------------
------------------------------              ----------------------------               ----------------------------

,,Bunicii Larisei  se pregătesc de  o petrecere şi intră într-un magazin de haine moderne unde sunt mari 
reduceri………………………………………………………………………………….………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

23. imaginează-ţi că eşti un renumit creator de modă care impune tendinţe. Creează un stil vestimentar 
cu totul nou şi original. Ai în vedere ,,vedetele” în materie de culoare, imprimeuri, accesorii şi 
încălţăminte. 
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24. Creează bannerul casei tale de modă, după modelul de mai sus (dă-i un nume, creează un slogan, 
fă-i un logo)
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Lumea din jur. Viața pe pământ

Da! Mie îmi 
plac foarte mult 
animalele! 

Nivelul începători

1. Grădina zoologică este goală! Decupează și colorează animalele din Anexa nr.6, apoi lipește-le la 
locul potrivit:

Ali, mergem 
la Grădina 
Zoologică? 

papagal maimuţă

girafaă

elefant

căprioară

focă

leu

urs

tigru

 crocodil

animale domestice



92

3. Şi animalele vorbesc! Asociază numele animalului cu sunetul pe care îl face!

miau

hau-hau

cucurigu

muuuu

beeee

mor-mor

mac-mac

iha

2. Ali şi Jonathan s-au jucat înşirând pe o aţă mărgele cu litere. Câte nume de animale au format cei 
doi? Toate animalele de mai jos trăiesc şi în România, în afară de unul singur. L-ai găsit?

V

V

U E S

S

R

C

C

C

U O P

PM

U

L

L

L

HEPLUVP

I

II

A A

A

A A
A

O

E
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4. Scrie în tablel  patru animale care îți plac și patru care nu îți plac:

5.  Aşa cum există o simbolistică a culorilor, există şi una a animalelor. Pornind de la caracteristicile 
lor, oamenii le-au asociat unor trăsături de caracter. Discută în grupă cu colegii despre relaţia dintre 
animale şi aceste trăsături. Asociaţi cele două coloane şi completaţi cu semnificaţii unde consideraţi 
necesar.

Leu          Caracter puternic
Măgar         Fidelitate
Câine          Şiretenie 
Pisică          Linguşire
Vulpe          Înţelepciune
Şarpe          Încăpăţânare
Elefant          Iscodire
Şoarece         Ipocrizie

6. Discută cu colegii de grupă despre valabilitatea proverbului ,,Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba”. 
La ce crezi că se referă? Dă exemple de situaţii în care acest proverb se dobvedeşte a fi valabil în viaţa 
oamenilor.

Ce alte proverbe şi zicători cu animale mai cunoaşteţi? Care este semnificaţia lor?                                                                                

                        Îmi place                Nu îmi place

Cred că asta vrea 
să spună că lupul, 
de fapt, 
nu se schimbă.

Eu înţeleg 
proverbul, e 
valabil şi pentru 
oameni, nu doar 
pentru lupi.

Eu nu ştiu 
ce înseamnă 
nărav!

Se spune că „lupul 
îşi schimbă părul, 
dar năravul ba” 
Aveţi idee ce vrea 
să însemne asta?

Nivelul mediu
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7. Imagineaz-ţi că în faţa ta este o zână care te poate transforma în animalul preferat. Pe tine în ce 
animal ai vrea să te  transforme ?  De ce ?  Desenează în  chenar animalul în care vrei să te transformi!                                   

Ştiaţi că….?
Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor prevede, la Articolul 4, alineatul 1 că „Animalul 
salbatic are dreptul de a trăi şi de a se reproduce liber în mediul său natural”, iar la alineatul 2 că 
,,privarea prelungită de libertate, vânătoarea şi pescuitul spotiv, precum şi orice folosire a animalului 
sălbatic în alte scopuri decât cele vitale sunt contrare acestui drept fundamental.”

8. Exprimă-ţi părerea în legătură cu prevederea de mai sus din Declaraţia Universală a Drpeturilor 
Animalelor. Care este părerea ta despre legalitatea şi utilitatea Grădinilor zoologice? Găsiţi argumente 
pro şi contra acestora.
 
9. Intră în pielea unui animal dintr-o cuşcă a  Grădini Zoologice. Cum sună scrisoarea ta către oameni?

Nivelul avansaţi

Ştiai că există 
o Declaraţie 
Universală a 
Drepturilor 
Animalelor?

Da! A fost 
proclamată 
în sediul 
UNESCO la 
data de 15 
octombrie 
1978.

Scrisoare către oameni
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10. Creează împreună cu colegii de grupă o Organizaţie care militează pentru drepturile animalelor. 
Ce nume daţi Organizaţiei voastre? Care ar fi primele drepturi pentru care pledaţi?

11. Scrie sub fiecare floare cuvântul potrivit: crin, iris, trandafir, bujor, margaretă,  ghiocel, garoafă, 
zambilă, narcisă, lalea, nufăr.

12. Fiecare anotimp are florile lui. Ordonează numele florilor în tabelul de mai jos: mac, narcisă, 
crizantemă, ghiocel, trandafir, margaretă, lalea, bujor, hortensie, brânduşă, crin .... flori de gheaţă.

PRIMĂVARA VARA TOAMNA IARNA

13. În limba română, multe prenume (mai cu seamă feminine) derivă din nume de flori. Transformă 
numele de flori de mai jos în prenume, după modelul dat. În limba ţării tale există astfel de exemple?

crin Crina
narcisă
brânduşă
margaretă
hortensie
lăcrămioară
bujor
ghiocel

Nivelul începători

Nivelul mediu
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JOC ŞI JOACĂ

Ţ.O.M.A.N.A.P. este un joc de cultură generală iubit de toţi copiii. El se defăşoară contra cronometru 
şi constă în a găsi cât mai repede nume de ţări, oraşe, munţi, ape, nume de persoane, animale şi plente 
care încep cu o literă ce se trage la sorţi. Este nevoie de minimum 3 copii pentru ca acest joc să se poată 
juca, iar el poate continua până la epuizarea tuturor literelor din alfabet. 
Înainte de a începe jocul propriu-zis, faceţi-vă un tabel ca cel de jos. Apoi, unul dintre voi va spune în 
gând literele alfabetului până când cineva va spune “Stop!”. Litera la care s-a oprit, va fi litera rundei 
respective. Toţi copiii vor completa tabelul cu secţiunile amintite, cât mai repede şi cât mai corect.

Nivelul avansaţiNivelul mediu

Voi ce credeți 
despre geneză?

ŢĂRI ORAŞE MUNŢI APE NUME DE 
PERSOANE

ANIMALE PLANTE

Bulgaria Bucureşti Bucegi Bega Bogdan Bursuc Busuioc

Despre apariția vieții pe pământ oamenii au creat o mulțime de legende. De exemplu, românii 
cred că pământul a fost creat de către Dumnezeu și Diavol, pentru că le trebuia un pat unde să se 
odihnească.  Dumnezeu l-a trimis pe adversarul său să aducă, din adâncul mării, puțin pământ. 
De două ori Diavolul s-a întors fără să aducă ceea ce i-a cerut Dumnezeu şi abia a treia oară i-a 
rămas puțin pământ sub unghii. Dumnezeu a făcut din acest pământ o turtiță. În timpul nopții, 
când Dumnezeu dormea, Diavolul a încercat să îl arunce de pe turtiță în apă și să rămână el singur 
pe pământul cel nou. Însă, cum îl împingea Diavolul pe Dumnezeu în toate părțile, pământul s-a 
mărit și dintr-o turtiță, a ajuns foarte mare, chiar mai mare decât cerul. Atunci, ariciul i-a transmis 
lui Dumnezeu printr-o albină, să facă dealurile şi munţii pentru a aduna la un loc pământul care 
era în plus.
(După Tudor Pamfile, Mitologia poporului român)

•	 Cum	ți	se	pare	această	explicație	a	creării		pământului?
•	 Ce	părere	ai	despre	înțelepciunea	animalelor?
•	 Ce	alte	legende	despre	facerea	lumii	mai	cunosşti?
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Home

About us

Work

Contact

Ca în legenda de mai sus, albina este foarte 
importantă și în zilele noastre. Albinele au 
fascinat omenirea de-a lungul timpului prin 
comportamentul lor în grup și prin comunicarea ce 
se realizează între ele prin dans. Grupul de albine 
este condus de o singură femelă fertilă care se 
numește ,,regina”. Celelalte albine, numite ,,albine 
lucrătoare”, se ocupă de adunarea nectarului, 
curățarea celulelor și hrănirea reginei. 
Albert Einstein a apreciat că dacă albinele ar 
dispărea, ar dispărea și polenizarea, iar omul ar 
mai supraviețui pe pământ aproximativ 4 ani. 

Mierea, ceara, lăptişorul de matcă şi 
alte produse provenite de la albine sunt 
întrebuințate în multe domenii de către 
om.

14. Realizați site-ul ,,Lumea albinelor!”  Scrieți cele mai importante lucruri despre rolul albinelor 
în lume, apoi prezentați-le colegilor. Împărțiți-vă pe grupe și încercați să lucrați ca o comunitate de 
albine: liderul grupului este ,,regina”, ea nu lucrează la prezentare, ci o prezintă la final. Pentru a stabili 
cine preia rolul ,,reginei”, trageți la sorți. 
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Eu spun că 
sunt cei mai 
buni prieteni ai 
omului!

Eu prefer animalele 
sălbatice. Sunt 
foarte interesante! Și 
prietenoase! Uitați-
vă la imaginea asta!

Vouă vă plac 
animalele?

Larisa:  Vedeți ce iubitor este leul?
Ali: Probabil că femeia aceasta este specială pentru el. Să nu uităm că leul este, totuși,  o fiară sălbatică!
Ana: Voi ați crește un pui de leu?
Larisa:  Sigur că da! Din câte știu, trebuie să îndeplinești câteva condiții pentru ca el să fie în siguranță 
și să nu îi pună în pericol pe ceilalți.
Ali: Eu cred că ar fi foarte greu cu un astfel de animal. Nu aș crește niciodată un leu! Mi se pare fioros. 
Cred că femeia din imagine i-a salvat viața. Alfel, fiara devorează tot ce îi iese în cale. 
Jonathan: Am auzit de multe cazuri în care între oameni şi animale fioroase, ca leii şi crocodilii, s-a 
stabilit o legătură specială. Ca şi în cazul doamnei şi al leului din imagine. 
Larisa: Într-adevăr, doamna a luat leul de la un circ ambulant, era bolnav și subnutrit. Ea l-a dus în 
adăpostul ei pentru animale și l-a făcut bine.

1. Vouă cum vi se pare imaginea de mai sus? Ce sentiment vă inspiră? Cum aţi intitula imaginea?

2. Discutați în clasă pe marginea ei. 

3. Tu ai crește în casă un animal sălbatic? Completează tabelul de mai jos și  argumentează răspunsul 
în fața colegilor. 

Avantaje Dezavantaje  / Riscuri
ex. prietenos

Citiţi textul următor:
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4. Ai avut vreodată o relație specială cu un animal? Povestește colegilor experiența ta!

5. Grădina zoologică din oraș este în pragul de a fi închisă datorită numărului mic de vizitatori.  Cum 
rezolvi problema pentru a atrage oamenii spre animale? Bifează în dreptul soluţiilor cu care ești de 
acord și mai propune câteva, apoi prezintă planul tău de salvare a grădinii în fața colegilor. La sârșit, 
votați cel mai bun plan: scrieți fiecare pe un bilețel numele colegului cu al cărui program sunteți de 
acord. Colegul cu cele mai multe voturi, este noul manager al Grădinii Zoologice. 

Terapie cu animalele Cei mai buni prieteni 
/ animale de 
companie

Omul fiarelor Lumea maimuțelor

 

Este un experiment 
în care oameni cu 
diverse probleme și 
copii cu deficiențe 
de vorbire sau depla-
sare sunt supuși unei 
forme de terpie în 
care animalele stau 
tot timpul în preajma 
bolnavului.

Este un program 
destinat  relației 
dintre om și 
animalele domestice 
preferate, mai exact 
câinii și pisicile.

Prezintă experiențele 
unor oameni 
care încearcă să 
conviețuiască zile în 
șir în mijlocul unor 
animale sălbatice 
fioroase. 

Fiecare ediţie a 
emisiunii prezintă 
înregistrări cu viaţa 
acestor animale  
care au încântat 
dintotdeauna ființa 
umană. 

Dacă oamenii nu vor să vadă animalele, închid grădina și asta este!
Voi aduce cât mai multe animele exotice.
Voi dresa animalele și le voi învăța să fie cât mai afectuase cu vizitatorii, iar ei vor veni în număr 
mare.
Voi ține prelegeri despre importanța animalelor pentru planetă.
.....
.......
.......
.......

6. Lucrezi la un post de televiziune dedicat animalelor. Care dintre emisiunile de mai jos ţi-ar plăcea 
să o realizezi? Prezintă și argumentează opțiunea ta.
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Ai rămas singur în junglă...

Faci o expediție în deșert, te-ai rătăcit  de grupul 
cu care erai și apa este pe terminate...

Faci  prima scufundare în ocean pentru a studia 
lumea subacvatică, dar nu ştii prea multe despre 
peşti și ești emoționat....

a.

b.

c.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. Alege una dintre dintre situațiile de mai jos și imaginează-ți ce ai face în situația respectivă! Scrie 
câteva rânduri în chenarul de mai jos, apoi citește colegilor.
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Citiți cu voce tare dialogul:
Ali: De când sunt în România, vremea este foarte schimbătoare. Tu ce crezi, Larisa? Am dreptate?
Larisa: Și mie mi se pare că anotimpurile s-au amestecat și, ori este prea frig, ori este prea cald. 
Mama mi-a spus că din cauza încălzirii globale, clima este în schimbare. 
Ali: Şi tot din această cauză ghețarii încep să se topească. Tu cum vezi planeta peste o sută de ani?
Larisa: Eu cred că peste o sută de ani, oamenii vor locui despura apelor oceanelor. Vor fi case 
plutitoare. 
Ali: Eu cred că peste o sută de ani planeta va arăta ca o plajă imensă. Din cauza căldurii. Toți 
oamenii vor merge doar la mare și nu vor face nimic altceva. Mie mi-ar plăcea așa!
Larisa: Nu! Mai bine să fie tot timpul iarnă și să putem merge la schi! 
Ali: Ai zis că îți imaginezi case pe ape. Hotărăște-te! Poate vei face windsurf  pe apă!
Larisa: Te rog să nu râzi de mine!

•		Cu	care	dintre	cei	doi	copii	ești	de	acord?	De	ce?	Discutați	în	clasă.
•		Tu	cum	vezi	planeta	peste	o	sută	de	ani?	Răspundeți	pe	rând	și	comparați.	

Știați că...?

Ghețarii din Himalaya au început să se topească? 
Dispariția ghețarilor aduce schimbări asupra habitatului 
din zonă, a turismului și a economiei, amenințând în 
același timp cu inundații un sfert din populația lumii. 
Părerile specialiștilor sunt împărțite: în timp ce unii 
consideră că topirea ghețarilor ar fi un dezastru pentru 
omenire, alții spun că nu trebuie să ne alarmăm.

•	Tu	ce	crezi	despre	această	problemă?	
•	Împărtiți-vă	în	două	grupe:	în	prima	grupă	sunt	cercetătorii	care	spun	că	topirea	
ghețarilor este un pericol pentru planetă, iar în a doua cei care  spun că încălzirea globală 
este inevitabilă, iar topirea ghețarilor nu este o problemă gravă.  Dezbateți!

3. Privește imaginile următoare și spune ce legătură ar putea avea cu mediul înconjurător? 
Vorbiți în clasă și asociați imaginile cu ipotezele  de mai jos.

a. b.
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O zonă de trafic intens. 
Substanțe chimice.

Cineva are nevoie să 
aprindă un  foc.

Peste câteva decenii, 
vom avea o planetă de 
plastic.

2. Citește cuvintele următoare și scrie în zona verde cuvintele benefice mediului, iar în zona roz cuvintele 
dăunătoare mediului. Alegeţi subiectul care vi se pare cel mai interesant şi discutaţi pe marginea lui.

1. Trafic; 2. Poluare; 3. Plastic; 4. Mașina ecologică;  5. Defrișarea pădurilor; 6. Energie solară ; 
7. Materiale reciclate; 8. Substanțe chimice; 9. Mersul pe jos; 10. Plantarea copacilor.

Poluarea reprezintă contaminarea 
mediului înconjurător cu materiale care 
afectează sănătatea omului, calitatea vieții 
sau funcția naturală a ecosistemelor. 
Uneori, poluarea este rezultatul unor cauze 
naturale (cum ar fi erupţiile vulcanice), dar, 
de cele mai multe ori, ea este provocată de 
către om. 

Imaginile de mai sus reprezintă cele trei tipuri de poluare: a aerului, a apei şi a solului. Discută cu 
colegii de grupă despre aceste tipuri de poluare.

c. d.

1.

3.
4.

2.
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•	Care	ţi	se	pare	cea	mai	periculoasă?
•	Cum	poate	fi	evitată	sau	redusă	poluarea	aerului,	a	apei	şi	a	solului?
•	Formulează	câte	un	slogan	prin	care	să	responsabilizezi	oamenii.	Formulează	sloganurile	în	două	
variante (cu negaţie şi cu afirmaţie), ca în exemplul de mai jos. Care varientă crezi că ar fi mai 
eficientă?

         Nu arunca hârtii pe jos!                                Aruncă hârtiile la coş!

Citiți textul  din chenarul următor și discutați în clasă problema poluării aerului: 

În urma unor cercetări s-a constatat că aerul poluat din trafic este cauza principală a atacurilor 
de cord. “Dintre toţi factorii care pot cauza un atac de cord, cocaina este cel mai probabil să-l 
declanşeze într-un consumator, dar traficul are cel mai mare efect la nivel de populaţie, deoarece 
mult mai multe persoane sunt expuse la aerul poluat”, a explicat Tim Nawrot, cel care a coordonat 
această cercetare. Nawrot speră ca rezultatul acestui studiu să fie de ajutor medicilor pentru a  le 
explica pacienților că deşi la nivel individual factorii cu risc mic nu sunt relevanţi, la nivel global 
pot deveni o ameninţare.
Studiul realizat în Belgia a adunat informaţiile din 36 de cercetări şi a calculat procentulde atacuri 
de cord provocate de fiecare factor în parte. În vârful ierarhiei a fost poluarea cauzată de trafic, 
urmată de efortul fizic, alcool, cafea.                   
Și   Organizaţia Mondială a Sănătăţii include poluarea aerului pe lista riscurilor majore pentru 
sănătate şi estimează că provoacă  anual aproximativ două milioane de decese premature.

•	Ce	părere	ai	despre	textul	de	mai	sus?	Crezi	că	traficul	auto	este	într-adevăr	o	problemă?		
•	Privește	imaginile	de	mai	jos	și	spune	ce	alternative	propui	pentru	combaterea	traficului?	
Argumentează!

4. Ce crezi că ar trebui să schimbe oamenii în stilul lor de viaţă ca natura să aibă mai puțin de suferit? 
Bifează soluțiile cu care ești de acord și completează cu opiniile personale. Dicutați în clasă cu privire 
la acestea.
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Să circule mai puțin cu mașina.
Să folosească mai puțină energie electrică.
Să nu arunce deșeurile în locuri nepermise.
...................................................
...................................................
...................................................

5. Citiţi despre campiania Verde pentru bicilete!

               Campania ,,Verde pentru biciclete”   
     a fost lansată în anul 2008 în Timișoara, 
având ca scop atragerea atenției asupra 
importanței mersului pe bicicletă și a educării 
participanților la trafic pentru respectarea 
bicicliștilor. De atunci, ,,Verde pentru biciclete” 
a organizat frecvent diverse manifestări și 
concursuri de ciclism. Timișorenii bicicliști 
au primit număr ,,Verde pentru biciclete”, 
iar campania continuă pentru încurajarea 
transportului pe bicicletă. 

•	 Care crezi că este semnificația culorii ,,verde” 
din sloganul ,,Verde pentru biciclete”?

•	 Propune o campanie asemănătoare, cu un 
logo și slogan original, apoi prezintă-le 
colegilor campania propusă.

•	 Sugestii: mersul pe jos, mașina ecologică etc. 
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Citiți textul în clasă: 
Ali: Ana, ție de ce îți place să circuli pe jos?
Ana: Știi cum se spune: mersul pe jos face piciorul frumos! În plus, nu poluează aerul, nu consumă 
carburant și este foarte sănătos! 
Ali: Mulți oameni spun că este foarte greu să mergi pe jos. Cum să le explici oamenilor care sunt 
pasionați de mașini luxoase, că ar fi bine să renunțe la ele?
Ana: Aceste lucruri nu se explică, ci se învață. Oamenii trebuie educați să facă și ce este bine 
pentru planetă, nu doar ceea ce le asigură propriul confort.
Ali: Eu cred că și tu îţi vei cumpăra o maşină. În marile oraşe distanţele de parcurs sunt foarte 
mari. Mergând pe jos.... 
Ana: Da, probabil îmi voi lua, dar una ecologică...
Ali: Cum este o mașină ecologică?
Ana: Aceste mașini pot funcționa cu apă, de exemplu.
Ali: Ce interesant! Cânc voi fi mare, vreau mașină cu apă!

•	Ești	de	acord	cu	părerea	Anei	despre	mesul	pe	jos?
•	Crezi	că	ar	fi	posibil	ca	oamenii	să	circule	numai	pe	jos?

6. Citiţi textul următor:

Oraşul A este un oraş muncitoresc din România. Majoritatea locuitorilor săi îşi câştigă banii 
lucrând la fabrica de pesticide, singura fabrică de acest fel din ţară şi singura fabrică din oraş. În 
ultimii zece ani, datorită veniturilor scăzute, managerii fabricii nu au mai investit în măsurile de 
protecţie a mediului. Ca urmare, la ultimul control din partea autorităţilor, fabrica a fost încadrată 
în categoria fabricilor cele mai poluante din ţară şi a fost propusă închiderea ei în termen de 60 
de zile.   
Dincolo de impactul economic al închiderii fabricii (România va fi nevoită să importe pesticide, 
nemaiexistând altă fabrică de acest fel în ţară), urmările în plan social ar fi aproape dezastruoase 
prin creşterea numărului de şomeri. Locuitorii oraşului nu ar avea unde să se angajeze deoarece 
în oraş nu mai există alte fabrici, iar faptul că majoritatea locuitorilor stau la bloc, nu le permite 
organizarea unei mici ferme care să le asigure hrana zilnică.

Poveste oraşului A este ipotetică. Imaginează-ţi că eşti primarul oraşului amintit şi trebuie să faci ceva 
pentru locuitorii săi. 
•	Care	sunt	soluţiile	pe	care	le	ai	în	vedere?	
•	Ce	alternative	propui	locuitorilor,	autorităţilor	sau	managerului	fabricii	în	discuţie?
•	Împărţiţi-vă	pe	grupe	şi	realizaţi	un	poster	prin	care	să	sensibilizaţi	opinia	publică	legat	de	soarta	
oraşului A. 



TIMPUL 

Eu mă trezesc la 
şapte şi zece. 

1. Priveşte ceasul de mai jos şi indică ora corectă. 

Ali, tu la ce 
oră te trezeşti 
dimineaţa?

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Nivelul începători
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2. Privește ceasul și scrie în spațiul liber ce oră este:

fix

şi cinci

şi zece

şi un sfert

şi douăzeci

şi douăzeci şi cincişi treizeci şi cinci
fără douăzeci şi cinci

fără douăzeci

fără un sfert

fără zece

fără cinci

  jumătate
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Nivelul avansaţiNivelul mediu

Ora/ timpul în toate zonele pământului este stabilit în aşa fel încât ora 12 să coincidă cu amiaza din 
locul respectiv (momentul în care soarele ajunge în cel mai înalt punct de pe cer). Amiaza nu este 
simultană în toate ţările şi oraşele, aşa încât fiecare localitate are propria oră. O zonă de pe Pământ în 
care este aceeaşi oră oficială se numeşte fus orar. Timpul de referinţă pentru stabilirea fusurilor orare 
este UTC (timpul universal coordonat), care are la origine timpul civil al observatorului astronomic 
Royal Greenwich Observatory din Greenwich, Londra, Anglia. 

Ştiaţi că….?

3. Privește tabelul și citește ce oră este în fiecare oraş.  Vezi ce diferenţă de oră există între ele!

12:48:41ora

minutele

secundele
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Abu-Dhabi: 
14:48:41  
Emiratele Unite Arabe

AddisAbeba: 
13:48:41  
Etiopia  

Aden: 
13:48:41  
Yemen 

Alaska: 
01:48:41  
Alaska 

Amsterdam: 
11:48:41  
Olanda  

Bagdad: 
13:48:41
Irak 

Ankara: 
12:48:41  
Turcia   
 Azores: 

09:48:41  
Portugalia 

Atena: 
12:48:41  
Grecia  
Baku: 
14:48:41  
Azerbaidjan  

Berlin: 
11:48:41  
Germania  

Bratislava: 
11:48:41  
Slovacia  

Bucuresti: 
12:48:41
Romania 

Cairo: 
12:48:41
Egipt 

Beijing: 
18:48:41
China 

Belgrad: 
11:48:41
Serbia 
Bombay: 
15:48:41
India 

BuenosAires: 
07:48:41
Argentina 

Bangkok: 
17:48:41  
Tailanda  

Bogota: 
05:48:41  
Columbia 
Bruxelles: 
11:48:41  
Belgia  

Budapesta: 
11:48:41
Ungaria 

Calcutta: 
15:48:41
Bengalul deVest  



6.  Jonathan a scris în jurnalul său câteva rânduri despre ziua ce se încheie. Nu a respectat însă 
cronologia, iar textul lui nu are înţeles. Ajută-l pe Jonathan să ordoneze întâmplarile astfel încât textul 
lui să fie corect (numerotează propoziţiile în ordinea corectă)

•	 Dar  îşi aminiti că mai are de făcut un exerciţiu la matematică.
•	 M-am dus la baie, m-am spălat pe mâini şi pe faţă, apoi m-am îmbrăcat.
•	 Aşa că am părăsit aşternutul cald.
•	 M-am apucat să fac tema la matematică şi am terminat-o în jumătate de oră. M-am gândit că era 

mai bine dacă o făceam de cu seară.
•	 Ceasul a sunat când noaptea nu părăsise încă oraşul.
•	 La opt fără douăzeci mi-am luat ghiozdanul şi am pornit  spre şcoală.

În fiecare dimineaţă mă trezesc la ora şapte. Mă spăl, mă îmbrac şi 
iau micul dejun. La ora opt fără douăzeci plec la şcoală. De la ora 
opt până la ora treisprezece am ore. Ajung acasă pe la unu jumătate, 
mănânc şi mă odihnesc puţin. Pe la ora cincisprezece mă apuc să 
fac temele pentru şcoală. După ce le termin, mă joc cu prietenii, 
plimb câinele sau merg la cumpărături cu părinţii. Seara citesc, 
apoi, la ora zece, mă culc.

Nivelul avansaţiNivelul mediu

4. Care dintre instrumente de mai jos sunt folosite pentru măsurarea timpului?
Privește imaginea de mai jos și asociază fiecare perioadă de timp cu instrumentul potrivit.

IANUARIEIANUARIE

5. Larisa ne povesteşte ce face ea într-o zi obişnuită. Spune-le şi tu colegilor programul unei zile!

La ora ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

108



•	 La colţ, ca în fiecare dimineaţă, Vlad şi Ioana mă aşteptau.
•	 Mi-am tras plapuma peste cap şi am vrut să mai dorm puţin.
•	 Am mers în bucătărie, unde mama mi-a pregătit deja micul dejun: pâine, unt, gem şi ceai cu 

lămâie.
•	 Stele mici şi galbene împodobeau cerul, iar luna, mare şi rotundă, mă privea de după perdeaua de 

dantelă.
•	 Dar mi-am adus aminte că nu mi-am terminat tema la matematică, aşa că trebuia să mă scol.
•	 E mult prea devreme!
    

                                 

Ştiaţi că….?

Înainte de a fi inventate ceasurile, oamenii 
foloseau clepsidrele. Clepsidra este un 
instrument cu care timpul se măsoară 
după cantitatea de apă scursă dintr-un 
recipient în altul. Cu toate că şi astăzi mai 
există clepsidre, ele sunt cu nisip, nu cu apă, 
aşa cum erau iniţial (şi de unde le vine şi 
denumirea, în greaca veche, ydor  - din care 
derivă ydra- înseamnă apă)
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„Mai-nainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici un vraci să-l 
împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost 
cu putință să-l facă să tacă.
– Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ți-oi da împărăția cutare sau cutare; taci, fiule, că ți-oi da 
soție pe cutare sau cutare fată de împărat, și alte multe d-alde astea; în sfârșit, dacă văzu și văzu 
că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ți-oi da Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
Atunci, copilul tăcu și se născu; iar slujitorii deteră în timpine și în surle și în toată împărăția se 
ținu veselie mare o săptămână întreagă.
De ce creștea copilul, d-aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filosofi, 
și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât 
împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și 
procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și 
dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea cincisprezece ani și împăratul 
se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă Făt-Frumos și zise:
– Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere.
Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis:
– Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemaiauzit? Și dacă ți-am făgăduit 
atunci, a fost numai ca să te împac.
– Daca tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi 
făgăduința pentru care m-am născut.
Atunci toți boierii și împăratul deteră în genuchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția; fiindcă, 
ziceau boierii:
– Tatăl tău de aci înainte e bătrân, și o să te ridicăm pe tine în scaun, și avem să-ți aducem cea mai 
frumoasă împărăteasă de sub soare de soție.
Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui; 
iar tată-său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i 
trebuia.”
(Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte)



Oamenii au dorit mereu să fie nemuritori. Basmul românesc Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte exploatează această temă. 
•	Ce	părere	ai	despre	dorinţa	oamenilor	de	a	fi	nemuritori?
•	Ce	crezi	despre	Făt-Frumos,	personajul	din	basmul	amintit?	Va	ajunge	nemuritor?	Va	fi	fericit?	

Calendarul este un sistem urmărire a succesiunii 
zilelor şi lunilor dintr-un an, bazat pe fenomenele  
periodice ale naturii. 

•	Discută	cu	colegii	despre	aceste	tipuri	de	calendare.
•	Care	ţi	se	pare	mai	complex,	mai	aproape	de	realitate?
•	Dacă	ar	fi	să	creezi	un	alt	tip	de	calendar,	cum	ar	fi	el?	Mai	simplu,	mai	complicat?
•	Creează	un	calendar	nou,	cu	o	altă	structură,	cu	alte	denumiri	date	lunilor.	Fii	creativ!	

IANUARIEIANUARIE
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Citiţi dialogul cu voce tare:

Ali: Ana, eu am observat că aici, în Europa, timpul este măsurat diferit. 
Ana: Este adevărat, pentru că sunt mai multe tipuri de calendare. Tu cunoști vreunul?
Ali: Da. Eu știu calendarul lunar sau musulman. El este bazat pe fazele lunii, după cum îi spune 
și numele și se socotește de la data mutării Profetului Mahomed din Mecca până la Medina (16 
iulie 622). Anul are 354 de zile, o zi din an începe odată cu apariția stelelor pe cer și se încheie 
în seara următoare când apar din nou stelele. Ziua de rugăciune este ziua a cincea, începând la 
apusul zilei de joi, încheindu-se la apusul zilei de vineri.
Ana: Foarte bine ai explicat, Ali!
Ali: Acum,  spune-mi tu ce calendare cunoști!
Ana: Calendarul iulian sau pe stil vechi, a fost introdus de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. Conform 
acestui celendar, anul este de 365 de zile 12 luni și un an bisect o dată la patru ani. Din pricina 
unei erori de calcul, în calendarul iulian s-a produs o întârziere de aproape o zi la fiecare 128 
de ani. Acest calendar este folosit încă în unele țări din Europa de Est. Dar calendarul gregorian 
este cel mai folosit calendar. Numele lui vine de la Papa Grigore al XIII-lea care îl impune în anul 
1582 în întreaga lume catolică, apoi în cea reformată, iar în cele din urmă și în țările ortodoxe.
Ali: Ce complicat...!



Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

7. Privește schema umătoare, apoi scrie în schema liberă, în dreptul fiecărei luni,  un lucru pentru 
care îți place luna respectivă și unul pentru care nu îți place.
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8. Crează-ţi un calendar personal, trecând la fiecare lună câteva date (evenimente) importante 
pentru tine (zile de naştere ale membrilor familiei şi ale prietenilor, sărbători, etc). Prezintă colegilor 
calendarul tău şi discutaţi pe marginea asemănărilor şi a deosebirilor dintre calendarele voastre.

Nivelul avansaţiNivelul mediu

Jurnalul este un caiet de însemnări personale în care se notează 
diferite evenimente, întâmplări, reflecţii de peste zi. Pentru 
unele persoane, jurnalul are rolul unui prieten foarte apropiat, 
căruia îi povestesc cu mare încredere tot felul de lucruri. Unii 
chiar îi dau un nume jurnalului.

Ianuarie Februarie Martie

Aprilie Mai Iunie

Iulie August Septembrie

Octombrie Noiembrie Decembrie

AXA TIMPULUI

2000 2012

2012

2018

Larisa: anul în care 
m-am născut

Ali: Anul în care voi 
lua majoratul
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9. Săgeata albastră de mai sus reprezintă o axă a timpului. Desenaţi şi voi una pe tablă şi marcaţi fiecare 
pe ea un an în trecut şi altul în viitor (anii reprezintă date importante pentru fiecare în parte). După 
acelaşi model, realizaţi-vă axa personală a timpului. Discutaţi apoi în grupă despre axele personale.



Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Ştiaţi că….?
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Cele mai vechi jurnale se găsesc în cultura japoneză (unde ele există încă din epoca medievală) şi 
purtau denumirea de „caiete de pernă”.

Jurnalul de bord – este 
un registru aflat în 
permanenţă la bordul 
unei nave în care 
ofiţerul de cart notează 
în ordine cronologică 
toate evenimentele 
importante petrecute 
pe navă sau în jurul ei.

Jurnalul de călătorie - 
este un jurnal ţinut cu 
ocazia unei călătorii, a 
unei vacanţe, iar scopul 
său este acela de a 
păstra amintiri din acea 
călătorie.

Blogul - este un jurnal ţinut pe internet (cuvântul „blog” vine 
din expresia din limba engleză „web log”). Faţă de jurnalul 
clasic, acest tip de jurnal este accesibil publicului larg şi permite 
cititorilor chiar să intervină cu păreri personale şi comentarii. 
portante petrecute pe navă sau în jurul ei.

Tipuri 
de 

jurnale

•	Tu	ai	ţinut	vreodată	un	jurnal?
•	Ce	părere	ai	despre	acest	obicei	de	a	nota	întâmplările	zilnice?	

Eu aş vrea să mă 
întorc la vârsta de 
patru - cinci ani! 

Dacă ar exista o maşină 
cu care aţi putea călători 
în timp, ce destinaţie aţi 
alege? 

Eu aş rămâne în 
prezent!

Pe mine mă 
tentează trecutul. 
Cred că 
    aş alege 
     Egiptul antic!

Eu aleg viitorul! 
Anul 2054!



Ştiaţi că….? 

10. Imaginează-ţi cum va arăta viaţa pe Pământ peste 300 de ani. Care crezi că vor fi schimbările în 
viaţa oamenilor? Ce va rămâne la fel? Ce va fi diferit?

11. Creează o poveste plecând de la imaginea de mai jos şi având titlul : Întâlnire cu extratereştrii.
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Literatura de anticipaţie este un gen de literatură ce are ca temă imaginarea viitorului. 
Acest tip de literatură se mai numeşte şi ştiinţifico-fantastic (SF sau science fiction)



Horoscopul este o hartă astrologică ce studiază zodiile sau semnele astrologice anuale (chinezești), 
lunare (europene) şi decadele (Druidice-Arborii). Fiecare zodiac ține seama de anumite elemente 
ca focul, aerul, apa sau pământul, masculin-feminin, rezultatul fiind descrierea pesonalității 
fiecărui individ, în funcție de semnul zodiacal căruia îi aparține.
Desenele de mai jos reprezintă simbolurile celor douăsprezece zodii europene. Încearcă să le 
denumeşti.

Nivelul avansaţiNivelul mediu

Tarotul

Horoscopul

Omul a fost dintotdeauna preocupat de aflarea viitorului său. Din această cauză, a studiat îndelung 
astrele și a găsit mijloace prin care să își satisfacă această curiozitate. Tarotul este o formă veche de a 
căuta viitorul în simbolistica unor cărți. Deși înițial a fost un joc de cărți, în secolul XIX s-au dezvoltat 
câteva mituri cu privire la capacitatea acestor cărți de a dezlega viitorul. Se spune că tarotul răspunde 
întotdeauna la întrebări și că are o forță imensă de a  interpreta Figurile și Numele sale. 
•	 Ești de acord cu astfel de practici?
•	 În ultima vreme, au apărut multe site-uri unde, specialiști în tarot îți prezic viitorul online. Crezi în 

aceste lucruri? 
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VIITORUL ÎN FEL ȘI CHIP



Zodiacul european

 (22 iunie-22 iulie)
Racul este sensibil și 
emotiv, înclinat spre 
pesimism.  Este creativ 
și intuitiv, respectă legile 
societății și are cultul fami-
liei. Datorită sensibilității 
sale, este ușor de rănit. 

    (22 iulie-23 august)
Leul este încrezător în 
forțele proprii și îi place să 
fie în centrul atenției. Din 
această cauză, riscă uneori 
să pară arogant.

(23 august-22 septembrie) 
Fire critică și meticuloasă, fecioara 
analizează tot ce îi stă în cale. Îi 
place studiul, are înclinații 
pedagogice, însă, poate fi 
răutăcioasă la un moment dat.

       (22 septembrie-
22 octombrie)
Nativul din balanță este 
iubitor și știe să se poarte 
cu cei din jur,  știe să facă 
multe compromisuri. 
Adesea poate fi nehotărât. 

 (23 octombrie-
21 noiembrie)
Scorpionul este curajos, 
puternic, misterios, dar și 
viclean și răzbunător. Nu 
are foarte ușor încredere 
în ceilalți. 

 (22 octombrie-20 decembrie)
Săgetătorul este optimist și 
tolerant, amabil cu ceilalți. Este 
un bun organizator, îi place 
adevărul și corectitudinea, dar 
poate fi și extrem de arogant.

(21 decembrie-19 ianuarie)
Capricornul este o fire serioasă, 
îi place succesul, este eminent 
și corect. Are cu greu încredere 
în oameni, poate fi egoist și 
încăpățânat.

(21 ianuarie - 18 Februarie) 
Vărsătorul este liber orientat 
spre viitor, ar dori chiar să 
poată schimba lumea. Ține 
la principiile sale, dar unori 
poate exagera.

12. Tu ce zodie ești? Ți se potrivește descrierea de mai sus? Discutați în clasă.
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(21 martie-20 aprilie)
Berbecul este 
independent, curajos, 
energic, îi place acțiunea, 
dar este grăbit și câteodată 
agresiv. 

  (21 aprilie-21 mai)
Taurul este stabil, 
răbdător și fidel. Îi 
place să aibă o stare 
bună materială, dar este 
încăpățânat și posesiv.

        (25 mai-26 iunie)
Cel din zodia gemeni este 
inteligent, comunictiv, se 
adaptează ușor. Geamănul 
vede întotdeauna partea plină a 
paharului, este creativ și curios 
față de lucruri neobișnuite.  
Dar poate fi indecis și instabil. 

(19 februarie - 20 martie) 
Nativii din pești sunt visători 
și emotivi, au nevoie să aibă 
mereu pe cineva alături. 
Câteodată exagerează cu 
grijile și se lasă pradă unei 
lumi rupte de realitate.



VREMEA DE AFARă/ TIMPUL PROBABIL

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

Eu urmăresc în fiecare zi 
rubrica meteo! Să vă spun 
cum va fi vremea zilele 
acestea!

1. Realizezi rubrica meteo la televiziune. Privește harta următoare  și spune-le colegilor cum va fi 
vremea în țară. Încearcă să fii cât mai convingător și mai original.
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Vremea azi    
 Zi      

                 
                 

Soare                
 6°C   

Noapte
           

              
                 

Ploaie    
-2°C                                                                      

Vremea mâine 
Zi     

                 

Predominant 
înnorat

 7°C                                        
Noapte  

                 
                    

Zăpadă    
 -8°C                

Vremea poimâine
 Zi

           

Precipitații
6°C

Noapte
             

Parțial noros
1°C



2. Scrie în chenarele de mai jos ce cuvinte asociezi fiecărui anotimp. Comparați apoi între voi 
răspunsurile.

Nivelul avansaţiNivelul mediu
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Primăvara Vara

Toamna Iarna

Ex. soare, 
      mare

3. Citește versurile următoare și spune  relație este între poet și anotimpul despre care vorbește. Rescrie 
apoi acest poem, completând spațiile libere cu propiile tale cuvinte. Rima nu trebuie obligatoriu 
respectată!

De vorbă cu iarna, de Ion Minulescu

M-am întâlnit cu Iarna la Predeal...
Era-mbrăcată ca şi-acum un an,
Cu aceeaşi albă rochie de bal,
Păstrată vara sus, pe Caraiman...

Călătoream spre ţara unde cresc
Smochine, portocale şi lămâi...
Eram într-un compartiment de clasa I,
Cu geamul mat, pietrificat de ger,
.......................................................
Şi m-am întors cu Iarna-n Bucureşti...

O! Tu, sfătuitoarea mea de azi-nainte,
Ce mare eşti,
Ce bună eşti,
Ce caldă ești!...

De vorbă cu iarna, de Ion Minulescu

M-am întâlnit cu Iarna la............ ...
Era-mbrăcată ca şi-acum un an,
Cu aceeaşi............................... ,
Păstrată vara sus, pe Caraiman...

Călătoream spre ........................
...................................................
Eram .........................................,
Cu geamul mat, pietrificat de ger,
.......................................................
Şi m-am întors cu Iarna-n………....

O! Tu, sfătuitoarea mea de azi-nainte,
Ce ........... eşti,
Ce ........... eşti,
Ce ........... ești!...



1. 2.

3. 4.
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2. Privește imaginile de mai sus și spune ce fel de vacanță ți-ar plăcea să ai. De ce? 
Argumentează în fața colegilor. 

Citiţi cu voce tare textul următor:

Ali: Jonathann, ție unde îți place să mergi în vacanță?
Jonathann: Mie îmi place muntele. Tatăl meu este un bun alpinst. Ţie?
Ali. Mie îmi place la mare. În fiecare an merg la Marea Moartă. Ultima dată, m-am pierdut de 
părinții mei. 
Jonathann: Și ce ai făcut? 
Ali: Am așteptat la locul unde mergea tata să înoate. Mai spre seară s-au gândit ei că trebuie să 
fiu acolo. 
Jonathann: Eu era să-mi rup piciorul la munte. Cum tata face alpinism,  încerc să învăț și eu.
Ali: Ce este alpinismul?
Jonathann: Este urcarea pe un munte, mai ales în părţile lui greu accesibile, pentru care trebuie 
să ai curaj și experiență. Ai nevoie  echipament special,  cârlig și frânghie, ca să te poți cățăra.
Ali: Tu te-ai cățărat pe frânghie?
Jonathann: Da, de mai multe ori.
Ali: Vreau și eu să învăț!
Jonathann: Următoarea vacanță o vom petrece împreună! Te învăț să te cațeri!

Povestește-le colegilor o experiență dintr-o vacanță de-a ta.
Ți-ar plăcea să faci alpinism în vacanță? Argumentează în clasă răspunsul tău!

TIMPUL LIBER

1. Asociază fiecare cuvânt cu unul din peisajele de mai jos.
a. mare, b. munte, c. schi, d. aventură. 

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători
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3. Ce fel de turist ești? Revolvă textul următor, încercuind varianta A, B sau C.
•	 Dacă cele mai multe răspunsuri ale tale sunt A, eşti  un turist perfect, pasionat de călătorii, îți 

place vacanța și ai spirit de aventură.
•	 Dacă ai mai multe răspunsuri B, eşti un turist mai echilibrat, cu capul pe umeri. Chiar și în 

vacanță, gândești de două ori înainte de-a face ceva.
•	 Dacă predomină C, eşti un turist capricios, nu prea îți place să-ți petreci timpul liber  călătorind. 

1. Ești pregătit să pleci în vacanță să schiezi, dar   afli de la radio că trenul s-a anulat:
a. Pleci oricum,  dacă este cazul, chiar și pe jos.
b. Rogi un prieten să te ducă cu mașina.
c. Lași totul baltă și spui că nu mai pleci niciodată în vacanță.

2. Ai venit la plajă, dar este atât de aglomerat, că prosopul tău nu mai are loc:
a. Lași prosopul oriunde și mergi direct în apă.
b. Pleci cu gânul să te întorci când plaja va fi mai liberă.
c. Mergi la locul de cazare și nu mai ieși toată ziua.

3. Ești în drum spre cea mai apropiată stațiune montană, dar mașina se oprește brusc și nu știi 
ce are:
a. O parchezi și o lași acolo, așteptându-i pe prieteni să te ajungă din urmă și mergi în mașina lor.
b. Suni la reprezentanța mașinii și ceri ajutorul.
c. Hotărăști că vinzi mașina și nu mai mergi niciodată la munte.

4. Faci o drumeție de unul singur și constați că ai greșit traseul:
a. Te întorci, ai trecut și prin situații mai grele.
b. Suni  la echipa de salvamont și  ceri ajutor.
c. Cine te-a pus să te aventurezi de unul singur? 

5. Ești în baia de la hotel și  observi pe jos un gândac:
a. Îl lași în pace, hotelul nu e acasă.
b. Suni la recepție și ceri să vină menajera.
c. Îți iei bagajele și cauți un alt hotel, așa ceva este inacceptabil!

6. Ești la intrarea intr-un muzeu celebru, dar ți se pare cam scump tariful:
a. Plătești și vizitezi.
b. Mergi să negociezi la casieria muzeului pentru a ți se face o reducere.
c. Renunți la vizitarea muzeului, trebuie să economisești banii.

7. Mâncarea  de la prânz este cam rece:
a. Mănânci cu poftă, așa e în vacanță!
b. Reclami șefului restaurantului proastele servicii, dar totuși, mănânci.
c. Lași în farfurie și mergi la alt restaurant.

8. Vacanța este pe final:
a. Îți faci deja planuri pentru următorul sejur.
b. A fost frumos, dar  s-a terminat repede.
c. Abia aștepți să ajungi acasă!



4. Cei doi alpiniști sunt prieteni. Sunt în vacanță și s-au luat la întrecere în escaladarea unui munte. 
Privește imaginile și spune în ce stadiu se află fiecare dintre cei doi. Imaginează-ţi dialogul dintre ei 
după coborâre.
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Hobby-uri și pasiuni

1. Asociază fiecare hobby cu imaginea corespunzătoare:
a. dansul; b. sportul; c. fotografia; d. filatelia; e. muzica f. cititul

Nivelul avansaţiNivelul mediuNivelul începători

2. Tu ce hobby ai? Spune-le colegilor câteva lucruri despre pasiunea ta!

Care sunt pasiunile 
voastre? 

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Citiţi următorul text cu voce tare:
Ana: Toți oamenii au pasiuni. Fiecăruia dintre noi îi place să facă un sport, să colecționeze ceva, să 
picteze sau să asculte muzică. Vouă ce vă place să faceți?
Ali: Mie îmi place să stau la calculator!
Arunee: Și mie!
Larisa: La fel și mie. Dar pe lângă asta, îmi place și să fotografiez. Fac sute de instantanee, apoi 
le aleg pe cele mai frumoase și le ordonez în fişiere tematice. Pe cele care îmi plac foarte mult, le 
developez şi le aranjez în albume.
Jonathann: Interesantă pasiunea ta, Larisa. Cred că e destul de costisitoare… Eu prefer computerul. 
Mai ales internetul. Am probleme cu mama din cauza asta!
Ana: Din câte văd, tuturor vă place calculatorul. Să știți că acesta nu este tocmai un o pasiune.  Și 
mie îmi place calculatorul, chiar mă ajută de foarte multe ori, dar mai am și alte hobby-uri. De 
exemplu, eu citesc mult, merg la târguri de cărți și la întâlniri cu diferiţi scriitori. Îmi place să le 
cer autografe.
Ali: Vrei să spui că trebuie să citim și noi?
Ana: Trebuie să aveți o pasiune mai puternică decât calculatorul. Aţi fost atenţi la ce a spus  Larisa? 
Ei îi place să facă poze. Cred ca e o pasiune frumoasă şi relaxantă.
Jonathann: Dar noi preferăm să ne jucăm la calculator, să vorbim cu prietenii pe rețele de 
socializare!
Ana: Vă voi ajuta eu să găsiți lucrurile care vă plac şi, poate, le transformaţi în pasiuni!
Arunee: Eu vreau să mă duci la un târg de cărți!
Ali: Și eu!
Jonathann: Vin și eu!
Larisa: Și eu vreau! Voi face multe poze!
Ana: Ce bine! Mergem chiar azi, căci s-a deschis Târgul editurilor.

• Crezi că petrecerea timpului liber la calculator este o pasiune?
• Ce sfaturi le dai copiilor legat de calculator?

3. Găsește cinci avantaje ale și cinci dezavantaje utilizării calculatorului:      
                       Avantaje                       Dezavantaje
 poți vorbi online cu pietenii 

4. În ultimul timp, tot mai mulți părinți se plâng de faptul că internetul este nelipsit din viața copiilor 
şi se tem de pericolele la care aceştia se expun (cum ar fi împrietenirea cu persoane dubioase).  Tu ești 
de acord cu prietenia pe internet?  Discută cu colegii pe această temă!

Dansul de stradă este o pasiune aparte?  O grupă de 
prieteni au decis să se facă dansatori în aer liber. Ei se 
antrenează pe marile bulevarde din oraș, dau specta-
cole și invită publicul să danseze alături de ei.  Fiecare 
membru al grupului dansează de la vârstă fragedă și 
toți cred cu tărie că dansul este nu numai o pasiune, 
dar este și o formă  inedită de relaxare. 
• Ce alte pasiuni deosebite cunoști?
• Inventați o pasiune ieșită din comun! 
(Ex. Confecţionarea de obiecte decorative din 
materiale reciclate). Lucrați pe gupe, apoi prezentați 
pasiunea inventată în clasă!
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Colecționarul este 
un om care adună tot 
felul de obiecte: pixuri, 
șervețele, timbre, chiar 
și mașini!

Tu știi ce este 
un colecționar?

5. Ați auzit de colecții  de medicamente?  Ali colecionează pastile de la vârsta de patru ani. Are 
medicamete de toate formele și toate culorile.  Părinții lui spun că la cincizeci de ani, dacă mai continuă 
să colecționeze, medicamenlele îl vor scoate afară din casă.

• Ți se pare interesant să colecționezi 
medicamente?

6. Tu ai colectat vreodată ceva? Dacă da, povestește-le colegilor despre colecția ta. Poți chiar să o aduci 
și să o prezinți în clasă. 

7. Privește colecţiile de mai jos şi alege una pe care ai dori să o continui. Adunați-vă toți cei care aţi 
optat pentru aceeaşi colecţie, formaţi o grupă şi alegeți un lider  care să argumeteze în fața colegilor 
opţiunea voastră. Fiți cât mai convingători!

Pixuri

Cărţi poştale

Şervețele

Instrumente muzicale
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8. Cele două persoane din imagine sunt pasionate de pescuit. Despre ce crezi că  vorbesc în timp ce 
pescuiesc?  Scrie dialogul dintre cei doi aşa cum ţi-l imaginezi tu!
 

                                                                       
9. Cititul este o o pasiune despre care se spune că este mai rar întâlnită în vremurile noastre.  Ție îți 
place să citești? Care sunt cărţile tale preferate? Vorbeşte-le colegilor despre cea mai frumoasă carte 
citită de tine.

10. Ești directorul bibliotecii din oraș. Inventează un plan prin care să îi atragi pe tineri spre cărți. 
Completează tabelul de mai jos cu avantajele pe care consideri că le are cititul cărților: 

Cititul
   ex. cărţile te ajută să călătoreşti în timp şi spaţiu

11.  Lista de mai jos conţine titluri reprezentative din literatura română şi străină. Bifează titlurile citite 
şi apoi pe cele pe care ai vrea să le citeşti.

Homer – Odiseea
Daudet Alphonse – Piciul
Alexandre Dumas – Cei trei muschetari
L. Frank Baum – Vrăjitorul din Oz
Hecor Malot - Singur pe lume
O mie și una de nopți
Mark Twain – Aventurile lui Tom Sawyer
Jack London  - Colț alb
Rudyard Kipling  - Cartea junglei
Harriet Beecher Stowe – Coliba unchiului Tom
Ion Creangă -  Amintiri din copilărie
William Shakespeare -  Romeo și Julieta
Jules Verne – Doi ani de vacanță
Jonathan Swift -  Călătoriile lui Gulliver
Daniel Defone – Robinson Crusoe
Antoine de Saint Exuperz – Micul prinţ
Mircea Eliade – Romanul adolescentului miop
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12. Șahul, biliardul sau ping pongul sunt niște jocuri neobișnuite, deoarece în practicarea lor nu 
contează doar forma fizică. Care dintre cele trei jocuri îţi este cunoscut? Pe care dintre ele îl practici 
sau ţi-ai dori să o faci?

Scrie în chenarul de mai jos impresiile legate de acest curs.
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