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10. Răspundeți la întrebări

1) Pe cine invită Doina la ziua ei de naștere?
2) Cine pune mâncarea pe masă?
3) Ce îi place lui Alex?

11. Este ziua de naştere a prietenului tău/a prietenei 
tale. Scrieți o felicitare.

12. Lucrați în perechi.

Elevul 1. Invitaţi prietenii în ospeţie cu ocazia zilei de naștere. Întrebaţi ce pre-
ferinţe au pentru masa de sărbătoare.
Elevul 2. Sunteţi invitat în ospeţie. Răspundeţi la întrebările colegului.

Modele de vorbire 
Te felicit cu ocazia zilei de 
naștere!
La mulţi ani!
Mulţumesc!
Mulţumim pentru masă! 
Foarte gustos!
Cu plăcere!

La mulţi ani cu sănătate,
Să vă dea Domnul tot ce doriți!
Zile senine și fericire!
La mulţi ani să trăiţi!

Să vă fie viaţa numai lumină!
Și în lumină să dăinuiţi!
Pentru credinţă și mântuire
La mulţi ani să trăiţi!

Mulţi ani, la mulţi ani!
La mulţi ani fericiţi, 
La mulţi ani să trăiţi!
Mulţi ani, la mulţi ani!
La mulţi ani fericiţi!
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U N I T A T E A

4
O ZI DIN VIAŢA MEA

Lecția 4.1. Ce fac în fiecare zi?

1. Ascultați și memorați.

 3Cum comunicăm despre obișnuinţele zilnice
 3Cum vorbim despre igiena personală
 3Cum formulăm un ordin, un sfat
 3Indicativul prezent și imperativul verbelor reflexive a se scula, a se 
culca, a se îmbrăca, a se dezbrăca, a se încălţa, a se descălţa, a se spăla, 
a se pieptăna

Doina se scoală.

Dan ia dejunul.

Dan se îmbracă.

Dan şi Doina merg 
la şcoală.

Doina se spală.

Paula se joacă.
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2. Priviți imaginile și completați.

Repere: se încalță, se spală, ia dejunul, se culcă

3. Potriviți după sens.

Repere:  se încalță, se joacă, se îmbracă, merg la şcoală, se spală, se scoală

1) Doina se culcă la ora zece seara și …………………… la șapte dimineaţa.
2) Dan se descalţă, iar Doina …………………… .
3) Lina …………………… cu săpun.
4) Paula merge la grădiniţă, iar Dan și Doina 
…………………… .
5) Paula are cinci ani, ea …………………… toată ziua.
6) Cristi se dezbracă, iar Alex …………………… .

4. Citiți dialogul.

Paula ........................ . Lina ................ . Cristi ...................... . Dan ....................... .

Memorați!
dimineaţa  ≠ seara
devreme ≠ târziu
se culcă ≠ se scoală
se îmbracă ≠ se dezbracă
se încalţă ≠ se descalţă

– Lina, la ce oră 
te scoli?
– Eu mă scol la 
ora 7.00.
– Dar Doina 
când se scoală?
– Și ea se scoa-
lă la ora șapte 
dimineaţa.

– La ce oră se cul-
că Dan și Paula?
– Ei se culcă la 
ora zece seara.
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Indicativul prezent al verbelor 

a se scula a se culca a se îmbrăca a se spăla
eu mă scol 
tu te scoli 
el/ea se scoală
noi ne sculăm
voi vă sculați 
ei/ele se scoală

eu mă culc 
tu te culci
el/ea se culcă
noi ne culcăm
voi vă culcați
ei/ele se culcă

eu mă îmbrac
tu te îmbraci
el/ea se îmbracă
noi ne îmbrăcăm
voi vă îmbrăcați
ei/ele se îmbracă

eu mă spăl
tu te speli
el/ea se spală
noi ne spălăm
voi vă spălați
ei/ele se spală

Notă: după același model se conjugă și verbele: a se dezbrăca, a se încălţa, a se descălţa,  a 
se pieptăna, a se juca

6. Care e forma potrivită? Completați. 

De obicei, copiii (a  se  scula) ……………… 
greu. 
Eu (a se scula) ………………… la ora 6.30.
Noi (a se spăla) ………………… pe mâini 
cu săpun.  
Tu (a se spăla) ………………… pe dinţi 
dimineaţa și seara.
Paula (a se spăla) ………………… cu 
plăcere.

Tu (a se scula) ………………… la ora 7.00.
Voi (a se culca) …………………  târziu. 
Eu (a se îmbrăca) ………………… repede, 
iar Paula (a se îmbrăca) ………………… mai 
greu. 
Iarna noi (a se îmbrăca) ………………… 
bine, iar voi (a se îmbrăca)………………… 
mai lejer.

7. Ce lipseşte? Completați.

1) Alex, la ce oră ……………… scoli?
2) Cum ……………… îmbracă Lina?
3) Noi ……………… spălăm cu apă rece. 
4) Eu ……………… îmbrac repede.

5) Voi ……………… culcaţi târziu. 
6) Ei ……………… încalţă în antreu.
7) Paula ……………… joacă toată ziua.

8. Citiți enunțurile.

Cristi, e târziu, 
scoală-te mai repede! Paula, spală-te pe mâini! Copii, e frig, îmbrăcați-vă bine!
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Imperativul afirmativ şi negativ al verbelor reflexive

singular plural
Scoală-te! Nu te scula! Sculaţi-vă! Nu vă sculaţi!
Spală-te! Nu te spăla! Spălaţi-vă! Nu vă spălaţi!
Îmbracă-te!
Încalţă-te!
Piaptănă-te!
Culcă-te!

Nu te îmbrăca!
Nu te încălţa!
Nu te pieptăna!
Nu te culca!

Îmbrăcaţi-vă!
Încălţaţi-vă! 
Pieptănaţi-vă!  
Culcaţi-vă!

Nu vă îmbrăcaţi!
Nu vă încălţaţi!
Nu vă pieptănaţi!
Nu vă culcaţi!

9. Formulați nişte sfaturi. 

A.
Dan, e târziu, (a se scula)…………………. 
mai repede!
Paula, (a se spăla) …………………. pe faţă 
cu apă rece!
Copii, înainte de masă, (a se spăla) 
…………………. pe mâini!
Doina, e frig, (a se îmbrăca) ……………….
bine!

B. 
Paula, (a nu se spăla) …………………. pe 
faţă cu apă caldă!
Copii, (a nu se culca) ………………….… 
târziu!
Dan, aici e rece, (a nu se dezbrăca) ……… 
……………………. !
Bunica, intră, (a nu se descălţa) ………… 
…………………. !
Fetelor, (a nu se pieptăna) …………………. 
la lecţii!

10. Citiți dialogul. 

11. Adevărat sau fals?

În fiecare dimineaţă, Dan se scoală cu plăcere. A. F.
De obicei, Dan se culcă la ora nouă seara. A. F.
Doina este harnică. A. F.
Doina se spală pe mâini cu apă caldă. A. F.
Doina se scoală ușor, iar Dan mai greu. A. F.

– Dan, dimineaţa te scoli cu plăcere?
– Vai, Cristi, mă scol greu.
– Dar Doina?
– Doina e harnică. Ea se scoală ușor.
– Te speli cu apă rece?
– Pe faţă mă spăl cu apă rece, iar pe dinţi cu apă caldă.
– La ce oră te culci, de obicei?
– De obicei, mă culc la zece seara, dar sunt și excepţii.



60

12. Citiți textul.

13. Răspundeți la întrebări.

Când se scoală Dan și Doina?  
Unde merg fraţii după micul dejun?
Ce face Paula la grădiniţă?
La ce oră se culcă Paula?
Dar câte ore doarme, de obicei?
Ce spunem când mergem la culcare?

14. Sunteți la tabăra DOR. Scrieți părinților care este programul vostru la tabără.

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

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

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

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

15. Lucrați în perechi.

Elevul 1: Ești curios să afli cum își programează colegul activităţile pentru o zi 
obișnuită.
Elevul 2: Răspunde la întrebările colegului curios. Cum îţi repartizezi timpul 
pentru activităţile zilnice?

Dan și Doina se scoală, de obicei, la ora șapte dimineaţa. Ei se spală repede și se 
îmbracă. La ora 7.30 iau dejunul și merg la ore. Paula e mică. Ea merge la grădini-
ţă, acolo se joacă. La amiază doarme. La ora șase seara vine acasă. Paula se culcă la 
ora 21.00. Ea doarme nouă-zece ore. Când mergem la culcare, spunem „Noapte bună! 
Somn ușor! Vise plăcute!”

VOI AŢI ȘTIUT ?

Voi ați știut că-n Bonn și Prenta-Port
Copii dorm până la ora opt,

Iar în Tahiti și în Mozambic, 
Ei dorm până la nouă și un pic?

La polul Nord, unde e trist și rece, 
Copiii dorm până la ora zece.

În Bangladesh, Taiwan și Honolulu
Copiii se trezesc abia la unu.

În Barbados - și nimeni nu-i veghează!- 
Ei pot dormi chiar până la amiază.

Și doar la noi - ce mare nedreptate!- 
Suntem treziți la șase jumătate.

Când vrei să dormi un pic, numai un pic,
Regreți că nu trăiești ... în Mozambic.

Ianoș Țurcanu
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Lecția 4.2. Agenda mea

1. Ascultați și memorați.

2. Răspundeți la întrebări.
Cum este Paula când se trezește?

...................................................................
Ce face mama în salon?

...................................................................
Cu cine se plimbă Cristi?

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

Unde se duce Lina?

...................................................................
Cine se grăbește la școală?

...................................................................
Ce face bunica?

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

 3Cum vorbim despre agenda zilei
 3Cum precizăm activităţile din timpul zilei
 3Indicativul prezent al verbelor a se trezi, a se grăbi, a se odihni, a se 
plimba, a se uita la televizor
 3Adverbele zilnic, săptămânal, lunar, semestrial; dimineaţa, ziua, seara
 3Locuţiunile adverbiale de obicei, de regulă

Paula se trezeşte 
bine dispusă.

Lina se duce la 
bibliotecă.

Dan şi Doina  
se grăbesc la şcoală.

Bunica se 
odihneşte.

Cristi se plimbă 
cu prietenii.

Mama se uită la 
televizor.
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3. Puneți întrebări pentru cuvintele evidențiate.

– ………………………………..?
– Lina se duce la bibliotecă după ore.
– ………………………………..?
– Cristi se plimbă cu prietenii în parc.
– ………………………………….. ? 
– Seara, familia se odihnește.

– …………………………………..?
– Mama se iută la televizor. 
– ……………………………………?
– Ea privește o emisiune interesantă.

4. Completați. 

Repere:  cu păpuşa, cu ocazia, se odihneşte, pe alee, la masă, te trezeşti, vă spu-
nem
1) Cristi se plimbă ………………………………….. cu prietenii.
2) Seara, toată familia ………………………………….. .
3) La ce oră ………………………………….. ?
4) Paula, vrei să te joci ………………………………….. ?
5) Te felicit ………………………………….. zilei de naștere.
6) Vă invităm ……………………………….. și ……………………………….. Poftă bună!

5. Citiți pe roluri conversația telefonică

– Alo! Bună ziua, Doina. Ce faci?
– Salut, Lina! Sunt acasă. Mă odihnesc puţin după ore. Dar tu?
– Sunt în parc. Mă plimb. După lecţii respir aer curat. Bunica ce face? 
– Și ea se odihnește, se uită la televizor.
– Dar Paula e acasă ori la grădiniţă?
– Astăzi e acasă cu bunicii. Se trezește cam greu dimineaţa și face capricii. Uneori nu se 
duce la grădiniţă.
– Hai veniţi și voi în parc! Ne plimbăm împreună și ne odihnim activ. Vă aștept.
– Bună propunere! Ne întâlnim într-un sfert de oră.
– Nu vă grăbiţi! Vă aștept.

cine? cu cine? când? ce fel de? ce face?
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Indicativul prezent al verbelor 

a se trezi a se odihni a se întâlni a se plimba a se uita

eu mă trezesc
tu te trezești
el/ea se trezește
noi ne trezim
voi vă treziţi
ei/ele se trezesc

eu mă odihnesc
tu te odihnești
el/ea se odihnește
noi ne odihnim
voi vă odihniţi
ei/ele se odihnesc

eu mă întâlnesc
tu te întâlnești
el/ea se întâlnește
noi ne întâlnim
voi vă întâlniţi
ei/ele se întâlnesc

eu mă plimb 
tu te plimbi
el/ea se plimbă
noi ne plimbăm
voi vă plimbaţi
ei/ele se plimbă

eu mă uit
tu te uiţi
el/ea se uită
noi ne uităm
voi vă uitaţi
ei/ele se uită

6. Completați.
1) Sunt matinală și (a se trezi) ……………………………….. la ora șase. 
2) Dar tu le ce oră (a se trezi) ……………………………….. ? 
3) Seara părinţii (a se uita) ……………………………….. la televizor.
4) Duminica, noi (a se întâlni) ……………………………….. cu prietenii. 
5) Vrei și tu (a se plimba) ……………………………….. cu noi? 
6) Mergem la sport, apoi (a se odihni) ……………………………….. . 
7) Seara, noi (a se plimba) ……………………………….. o jumătate de oră. 
8) Tu (a se grăbi) ……………………………….. la antrenament.

7. Alegeți forma potrivită.

1) Când venim de la școală, mă odihnesc/
ne odihnim. 
2) Dan și Doina ne uităm/se uită la televi-
zor o oră pe zi. 
3) La amiază, bunica se odihnesc/se odih-
nește.

4) Copii, vă plimbaţi/se plimbă înainte de 
somn? 
5) Prietenii vă întâlniţi/se întâlnesc după 
lecţii. 
6) Ei vă plimbaţi/se plimbă pe Aleea Cla-
sicilor.

Memorați!
În fiecare zi = zilnic
În fiecare săptămână = săptămânal
În fiecare an = anual
În fiecare semestru = semestrial
În fiecare lună = lunar

Modele de vorbire!
Comunicăm zilnic.
Ai antrenamente  săptămânal.
Anual particip la olimpiade școlare.
Semestrial avem evaluări. 
Lunar prezentăm rapoarte.

8. Spuneți altfel. 

În fiecare zi ne plimbăm cel puţin o jumătate de oră.
În fiecare an merg cu prietenii la munte.
În fiecare săptămână aveţi antrenamente?
În fiecare semestru, elevii au evaluări finale.
În fiecare an, participăm la competiţii.
În fiecare lună, mergem la teatru.

Modele de vorbire!
Dimineaţa, de regulă, mă trezesc 
la 6.30, dar mă scol la 7.00.
Seara, de obicei, mă odihnesc în 
familie.
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9. Ce faceți, de obicei, în timpul zilei? Completați. 

Dimineaţa, de obicei, 
…………………………………… . 
După ore, de regulă, 
…………………………………… .
Seara, de obicei, 
…………………………………… .
La amiază, de regulă, 
…………………………………… .

10. Dar ce face fratele tău/sora ta? Completați după acelaşi model.

11. Avem răspunsuri, nu avem întrebări. Completați.

– …………………………………… ?
– …………………………………… ?
– …………………………………… ? 
– …………………………………… ?
– …………………………………… ?

– De obicei, mă trezesc la 6.45.
– De regulă, nu dorm la amiază.
– De obicei, mă uit la televizor seara.
– Privesc, de obicei, știrile din sport. 
– Mă întâlnesc cu un coleg de clasă.

12. Citiți textul. 

13. Adevărat sau fals.

În Scandinavia bebelușii nu dorm afară. A. F.
În Norvegia, copiii se adaptează la condiţiile climaterice dure. A. F.
Toţi părinţii din Moldova își călesc bebelușii. A. F.
În Moldova teama de curent e boală naţională. A. F.

În Norvegia, copiii dorm afară, la temperaturi sub 
zero grade Celsius. Această practică este frecventă 
în Scandinavia, unde temperaturile sunt scăzu-
te o mare parte a anului. Bebelușii, bine îm-
brăcați, dorm afară, în cărucior.

Este vorba de o adaptare veche la condi-
ţiile climaterice dure. Călirea copiilor e un 
concept popularizat și de mulţi pediatri din 
Moldova. Nu toţi părinţii îl pun în practi-
că. 

Teama de curent a devenit în Moldova o 
boală naţională. Unii părinţi îmbracă bine 
bebelușii chiar și în casă, unde e cald. Nu-i 
lasă să doarmă afară nici în zilele blânde de 
toamnă și primăvară.
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14. Completează agenda. 

7.00  ................................................................................................................................

7.15  ................................................................................................................................

7.30  ................................................................................................................................

8.15 – 13.15  ....................................................................................................................

14.00 – 14.30  ..................................................................................................................

16.00 – 18.00  ..................................................................................................................

19.00 – 21.00  ..................................................................................................................

15. Lucrați în perechi. 
Elevul 1: Ești gazda prietenului tău, stabilit cu părinţii în Portugalia. Vrei să 
cunoști ce agendă au copiii de vârsta ta acolo. 
Elevul 2: Ai venit din Portugalia în ospeţie la prietenul tău din Moldova. Răs-
punde la întrebările lui despre programul  copiilor de acolo.

CÂNTEC DE LEAGĂN

Sus în pom pe-o rămurea,
Nevăzut de nimenea,
Doarme-un pui,
Doarme-un pui,
Cu mămica lui.

Colo-n lanul auriu,
Doarme-un bobușor de grâu,
Somn ușor, 
Somn ușor,
Dulce grâușor!

Colo-n bolta albăstrea,
Doarme-un puișor de stea,
Doarme-un pui,
Doarme-un pui,
Cu mămica lui!

Anatol Ciocanu
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Lecția 4.3. Ce mă pasionează

1. Ascultați și memorați.

 3Cum exprimăm interesul/pasiunea pentru anumite activităţi
 3Cum ne informăm despre interese, pasiuni, preferinţe
 3Conjunctivul prezent al verbelor a asculta, a fotografia, a vizita, a 
merge, a face, a se relaxa 
 3Verbe pronominale unipersonale cu dativ a-i plăcea și acuzativ a-l 
pasiona, a-l interesa

Mamei îi place ceaiul. Tata preferă cafeaua.
Pe Dan îl pasionează tehnologiile 

informaționale.

Pe Doina o pasionează 
baletul.

Pe bunel îl interesează 
noutățile din ziare.

Paulei îi place să 
asculte poveşti.
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2. Ce preferă membrii familiei? Completați.

Tata  ……………… cafeaua. Mamei îi ………………. ceaiul. Pe Dan îl …………………… 
calculatorul. Pe Doina o ………………….. baletul. Pe bunel îl …………………. noutățile. 
Paulei îi ……….….. să asculte povești.

3. Completați. 

Repere:  de divertisment, cu interes, cu poveşti, cu pasiune, cu avionul, de ştiri
Vă place să călătoriţi  ………………………………… ?
Paulei îi plac cărţile ………………………………… .
Cristi lucrează la calculator ………………………………… .
Lina dansează ………………………………… .
Prefer să ascult buletinul ………………………………… .
Mă interesează emisiunile ………………………………… .

4. Citiți dialogul.  
– Doina, îţi place muzica ușoară?
– Mie îmi place muzica populară, iar lui Dan îi place muzica 
ușoară. Dar vouă?
– Nouă ne place muzica pop. 
– Dar părinţilor ce muzică le place?
– Lor le place, în special, muzica clasică.
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Memorați!
(mie) îmi
(ţie) îţi 
(lui/ei) îi place povestea.
  plac poveștile.
(nouă) ne
(vouă) vă
(lor) le 

Modele de vorbire

Îmi place să dansez = îmi place dansul.

Ne place să facem sport = ne place sportul.

Îi plac lecturile.

Nu îmi plac ciocolatele.

5. Completați.

Model 1. Îmi place (înghețată) Îmi place înghețata.
  Îți place (circ)?  Îți place circul?
1) Vă place (teatru) ………………… ? 
2) Ne place (balet) ………………… .
3) Îmi place (lectură) ………………… .

4) Îi place (sport) …………………. .
5) Îţi place (suc)  …………………de mere.
6) Le place (muzică) ………………….. .

Model 2. Ne plac (mere)  Ne plac merele.
 Vă plac (cântăreți) din Moldova?  Vă plac cântăreții din Moldova?
1) Vă plac (dansuri) ………………….. ? 
2) Îţi plac (lecturi) ………………….. ? 
3) Îmi plac (plimbări) ………………….. în aer liber.
4) Îi plac (filme poliţiste) …………………... .
5) Ne plac (aventuri) ………………….. .
6) Le plac (actori) ………………… de film.
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6. Citiți enunțurile.

Seara, lui Cristi îi place să asculte muzică, dar mie îmi place să citesc.
Ţie îţi place să mergi la teatru, iar mamei îi place să viziteze Muzeul de Artă.
Ne place să fotografiem peisaje. 
Vă place să mergeţi în ospeţie și să vă relaxaţi?

Conjunctivul prezent al verbelor

a asculta a vizita a merge a face a se relaxa
să ascult
să asculți
să asculte
să ascultăm
să ascultați
să asculte

să vizitez
să vizitezi
să viziteze
să vizităm
să vizitați
să viziteze

să merg 
să mergi 
să meargă
să mergem 
să mergeți 
să meargă

să fac 
să faci
să facă
să facem
să faceți
să facă

să mă relaxez
să te relaxezi
să se relaxeze
să ne relaxăm
să vă relaxaţi
să se relaxeze

7. Modificați. 

Model:  Îmi place să citesc./Îmi place lectura.

Îţi place să mergi la teatru./ …………………..………………….. .
Ne place să ascultăm muzică./ …………………..………………….. .
Îmi place să fac sport./ …………………..………………….. .
Vă place să mergeţi pe jos./ …………………..………………….. .
Îi place să danseze./ …………………..………………….. .

8. Completați. 

Model: Îmi place (a merge la meciul de fotbal). Îmi place să merg la meciul de 
fotbal
Îţi place (a cânta la pian) ………………….. .
Ne place (a coresponda cu prieteni din Moldova) …………………..………………….. .
Vă place (a face vizite-surpriză) …………………..………………….. .
Mamei îi place (a bea cafea) …………………..………………….. .
Ne place (a lua cina în familie) …………………..………………….. .
Le place (a sta la calculator) …………………..………………….. .

9. Citiți enunțurile.

Pe mine mă pasionează baletul, dar pe tine te pasionează dansul popular.
Pe Cristi îl pasionează fotbalul, iar pe Lina o pasionează gimnastica artistică.
Pe noi ne interesează istoria neamului, iar pe voi vă interesează istoria universală.
Pe băieţi îi pasionează circul, iar pe fete le pasionează teatrul de păpuși.



70

Știm că tinerii din ziua de azi se gră-
besc tot mai mult, dar pierd tim-
pul când vorbesc pe Internet 
cu persoane necunoscute. 
Nu-i interesează o ieșire cu 

prietenii, ci preferă o întâlnire 
virtuală. Le place să stea ore în 

șir la calculator, dar nu au răbdare 
să se plimbe în aer liber, cel puţin o jumătate 

de oră. Ei preferă să vorbească mult la telefon, chiar 
și în transportul public. Mai puţin îi interesează 
discuţiile faţă-în-faţă.

10. Ce lipseşte? Completați.
Pe părinţi ... interesează viitorul copiilor.
Pe mine ... pasionează tehnologiile moderne.
Pe tine ... interesează această temă, iar pe mine nu ... interesează deloc.
Pe Doina ... pasionează lecturile, iar pe Dan ... pasionează turismul.
Copii, ... interesează această carte? Desigur, ... interesează.
Pe colegii mei ... pasionează călătoriile în ţări exotice, iar pe colege ... pasionează turismul 
local.

11. Citiți textul. 

12. Adevărat sau fals.

Astăzi, copiii preferă jocurile în aer liber. A. F.
Ei se plimbă mult. A. F.
Când te uiţi la televizor, e bine să mănânci dulciuri. A. F.
E sănătos să stai toată ziua la calculator. A. F.
Calculatorul nu oferă copiilor echilibru. A. F.

13. Citiți textul. Ce părere aveți?

Astăzi, pe foarte mulţi copii îi pasionează tehnologiile 
moderne. Atrași de jocul pe calculator sau de filmele de 
la televizor, copiii nu se joacă în aer liber, nu se plim-
bă în natură. Unii, când se uită la televizor, mănâncă 
hamburger, sandvici sau dulciuri. Aceste obiceiuri sunt 
periculoase, nesănătoase.

Deși calculatorul este util pentru dezvoltarea intelectu-
ală, el nu oferă întotdeauna tot ce e necesar unui copil pentru 
a se dezvolta echilibrat și armonios.
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14. Reflectați şi completați.
Tinerilor de azi le place să:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tinerilor de azi nu le place să:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

15. Scrieți o scrisoare, după ce ați citit în ziar următorul anunț.

16. Lucrați în perechi. 
Elevul 1: Ai venit în Moldova la o tabără de vară. Ţi-ai făcut un prieten, pasionat 
ca și tine de fotbal. Ai multe întrebări despre echipe preferate și jucători preferaţi, 
campionate, scoruri. 
Elevul 2: Vara, la tabără, te-ai împrietenit cu un băiat din diasporă, care are, ca și 

tine, o pasiune aparte pentru fotbal. Răspunde la întrebările lui. Provoacă-l să răspundă 
la întrebările tale.

ANUNŢ
Fată de doisprezece ani, colecționară de 
postere cu actori, cântăreți şi formații ce-
lebre, doresc să corespondez cu un băiat 
care are aceeaşi pasiune.

HORA COPIILOR
Hai, copii, la horă,
Mare, mititel,
Cine joacă hora
Nu e singurel.

Hora-i soră bună
Soarelui cel drag,
Pâinii care crește 
Pe acest meleag.

Copilașii-n horă
Sunt frumoși așa,
Ca și cum o mamă
I-ar îmbrăţișa.

Vasile Romanciuc
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Lecția 4.4. În weekend

1. Ascultați și memorați.

 3Cum comunicăm despre obișnuinţele din timpul liber
 3Cum sugerăm cuiva o acţiune
 3Cum cerem cuiva o sugestie
 3Cum exprimăm oferta
 3Indicativul prezent al verbelor semiauxiliare a putea, a trebui, a în-
cerca + conjunctiv

Familia este într-o 
minivacanță  

la munte.

Cristi și Alex se 
relaxează la un 

concert.

În weekend băieții 
joacă baschet.

Bunicul cu tata 
joacă o partidă de 

şah.

 O plimbare în parc 
face bine oricui.
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2. Ce fac prietenii în timpul liber? Dialogați.

3. Completați. 

Repere: relaxare, turistică, zilnice, odihnă, călătorie, istorică, popas, distractiv, 
minunată, secular
– Ce zici de o mică (a se relaxa) …………………………?
– La sfârșit de săptămână nu strică puţină (a se odihni) ………………………… .
– Departe de grijile (zi) ………………………… e perfect! 
– Eu optez pentru o (a călători) ………………………… de o zi.
– Hai să trecem în revistă principalele puncte de atracţie (turism) …………………………  
din Moldova!
– De acord! E o idee (minune) …………………………!
– Hai să facem un (a poposi) …………… în codrii noștri (secol) ……………………!
– Dar eu propun cetatea (istorie) ………………………… de la Soroca.
– De ce nu?! De mult visez să ajung acolo.
– Încercăm să-i convingem și pe colegii noștri să meargă. Împreună, la drum, e (distracţie) 
………………… .

Ce fac prietenii în 
timpul liber?
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4. Citiți dialogul.
– Doina, ce faci, de obicei, în timpul liber?
– Încerc să mă relaxez, mai ales la sfârșit de săp-
tămână. Dar tu, Lina?
– Pot să mă distrez împreună cu prietenii.  
Putem merge la teatru sau la cinema.
– Vrei să facem o excursie de o zi la Orheiul 
Vechi?
– Bineînțeles! Trebuie să-i convingem și pe veri-
șori să vină cu noi. E superb acolo.
– Ne-am înţeles! În weekend chiar trebuie să te 
odihnești și să-ţi faci o plăcere.

Indicativul prezent al verbelor

a încerca a putea a trebui
eu încerc
tu încerci
el/ea încearcă
noi încercăm
voi încercaţi
ei/ele încearcă

eu pot
tu poţi
el/ea poate
noi putem
voi puteţi
ei/ele pot

eu trebuie 
tu trebuie
el/ea trebuie
noi trebuie
voi trebuie
ei/ele trebuie

Notă: toate aceste verbe vor fi urmate de conjunctiv: încerc să… trebuie să… 

Modele de vorbire
Trebuie să mergem la cetatea Soroca, 
și tu trebuie să mergi. 
Dar voi nu trebuie să vă odihniţi?
Și noi trebuie să ne odihnim.

Memorați!
Putem merge la teatru = putem să mergem 
la teatru.
Pot să cânt = pot cânta.

5. Completați. 
1) Nu (a vrea) …………… să mă bronzez, (a vrea) ………………… să înot. 
2) (A încerca) ………………… să te relaxezi după o săptămână de școală. 
3) (A putea) ……………… să ascult muzică ore în șir.
4) În vacanţa de iarnă, (a vrea) ……………… să schieze. 
5) Duminică (a trebui) ………………… să mergem în ospeţie.
6) (A vrea) ……………… să citiţi această carte?
7) (A încerca) ……………… să faceţi o călătorie imaginară. 

6. Completați.
Dacă vrei (a se bronza), ……………, poţi (a merge) ……………… la mare.
Dacă vrem (a respira) …………… aer curat, putem (a pleca) …………………… la munte. 
Când încerc (a se relaxa) …………………, trebuie (a uita) …………… de teme pentru acasă.
După un an școlar, vrem (a face) ………………………… planuri de vacanţă.
Dacă vreau (a mânca) …………. o îngheţată, pot (a ieși) …………… la o cofetărie cu sora 
mea.
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9.  Citiți textul.

10. Răspundeți la întrebări.

Cum se numește ţara lui Făt-Frumos?
Ce se întâmplă cu binele și răul în ţara lui 
Făt-Frumos?

Cine mai locuiește cu Făt-Frumos în ţara 
sa?
Cum e drumul în ţara poveștilor?
Cum trebuie să fii ca să ajungi acolo?

11. Ce au greşit tinerii care au petrecut timpul liber în pădure?

12. Lucrați în perechi.
Elevul 1: Participi la festivalul copiilor din diasporă. Vrei să știi cum își petrec tim-
pul liber copiii în ţările de unde au venit. Ai posibilitatea să afli.  
Elevul 2: Ai revenit în ţara părinţilor și a bunicilor la un festival. Răspunde la între-
bările copiilor de aici despre activităţile din timpul liber.

Făt-Frumos trăiește în Țara Poveștilor. Este o ţară foarte frumoasă, în care Binele 
biruie Răul. Tot acolo trăiesc zânele cele bune, prinţi și prinţese, cai năzdrăvani, albine 
înţelepte, pești vorbitori, gnomi care ajută oamenii și multe, multe fiinţe fantastice.

Ca să ajungi în ţara aceasta, trebuie să străbaţi un drum lung. Dar și așa nu toţi pot 
ajunge acolo. Pentru a fi primit pe tărâmul basmelor, trebuie să ai sufletul curat, să ai 
vorbe și gânduri bune, să faci doar fapte bune.

CÂTEVA LUCRURI DESPRE CARTE ŞI CĂRŢI

Dragii mei copii deștepţi,
Înţelegeţi bine, foarte:
Una este să ai cărţi,
Alta este să ai carte.

Însă pe de altă parte,
Dragii mei copii deștepţi,
Cine vrea să aibă carte,
Trece mai întâi prin cărţi.

Vasile Romanciuc
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U N I T A T E A

5
VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS

Lecția 5.1. Corpul uman

1. Ascultați și repetați.
Acesta este Alex. El are ochi albaștri, nas mic. Gura este mică, dinţii sunt albi. Alex 
practică baschetul. El are mâini puternice și picioare lungi. Alex este sănătos.

 3Cum indicăm părţile corpului omenesc
 3Cum spunem ce ne supără
 3Pronumele personal în acuzativ + verbul a durea la indicativ prezent

mână

ochi

picior

gurădinte

nas

deget
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2. Completați.

3. Lucrați în perechi. Descrieți personajele.

4. Citiți și observați.

………ochi ……… ……… ………………

Modele de vorbire
Alex are nas mic.
Alex are păr scurt.
Doina are ochi albaștri.
Doina are păr lung.

– De ce nu vii la joacă, Doina?
– Am răcit. Mă doare gâtul.

– Dan de ce nu iese?
– Pe Dan îl dor dinții.
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Pronumele personal în acuzativ + verbul a durea la indicativ prezent

(pe mine) mă
(pe tine) te
(pe el) îl
(pe ea) o doare (gâtul, nasul, urechea)
(pe noi) ne dor (picioarele, dinții)
(pe voi) vă
(pe ei) îi
(pe ele) le 

5. Doare sau dor? Completați.
1) Pe Doina o ................ gâtul.
2) Pe bunica o ................... picioare-
le.
3) Pe Dan îl ....................... ochii.
4) Pe mine mă ......... mâna dreaptă.
5) Pe Alex îl ............... urechile.

6. Completati propozițiile cu for-
mele verbului a se simți.

El ………… bine acasă. 
Eu nu …………. singur cu prietenii.
Ea ……….. comod pe scaunul acesta.
Azi tu ……….. mai bine.
Voi ………. bine în excursie.

7. Priviți imaginile. Urmați modelul: 

- Ce te doare? - Mă doare capul.

8. Răspundeți la întrebări.

Ce faci când

- te doare gâtul?
- te doare stomacul?
- te dor ochii?
- te dor picioarele?

9. Citiți dialogurile.
A. - Bună ziua, bunică! Cum te simți?

- Mă simt rău. Mă dor picioarele.
B.- Noroc, Doina! Cum te simți?

- Salut! Mă simt bine! Dar tu?
- Și eu mă simt bine!

– Cum te simți?

– Mă simt rău.

Modele de vorbire
Mă simt bine.
Nu mă doare nimic.
Mă simt rău.
Mă doare gâtul.
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10. Completați.
   Pe bunica o dor .................. .
   Ea se simte .................. .
   Doina se simte .................. .

11. Citiți textul.

12. Adevărat sau fals?

1) Cristi se simte rău. A. F.
2) Pe Cristi îl dor ochii. A. F.
3) Mama cheamă medicul. A. F.

13. Ai răcit. Scrie un bilețel prietenului, în care îi spui cum te simți.

14. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Colegul tău se simte rău și n-a venit la școală. Îl întrebi cum se simte.
Elevul 2. Răspunde la întrebările colegului.

CASA MIERII

La 63 de km de Chișinău, la intrarea în satul 
Răciula, raionul Călărași, lângă mănăstire, se 
află gospodăria familiei Stegărescu.

Aici este o mica împărăție a albinelor: 
grădina e plină de stupi, iar casa - un mu-
zeu al mierii. Gospodarii oferă o excursie în 
tainele producerii mierii de albine, explică 
efectele medicale ale ei. Numai aici puteți ad-
mira munca continuă a albinelor, într-un stup 
cu pereții de sticla.

Azi Cristi nu merge la școală. El este bolnav. 
A mâncat multă înghețată și îl doare gâtul. 
Mama cheamă medicul. Medicul îl întreabă: 

– Cum te simți, Cristi?
– Mă simt rău. Mă doare gâtul.
– Capul te doare? 
– Nu, capul nu mă doare.
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Lecția 5.2. Ce te doare?

1. Ascultați și repetați.

 3Cum spunem ce ne doare
 3Propoziția interogativă
 3Indicativul trecut al verbelor a mânca, a bea, a cădea, a răci, a se lovi, 
a se îmbolnăvi

– Ce vă doare?

– Mă doare inima.

– Când vă doare inima: 
ziua sau noaptea?

– De obicei, noaptea.

– Aveți dureri de spate?

– Nu, nu mă doare spatele.

– Dar capul vă doare?

– Rar. Doar când obosesc.

– Vă prescriu picături car-
diace.

– Mulțumesc.

Pe Alex îl doare 
un deget.

Pe Doina o doa-
re capul.

Pe Dan îl doare 
stomacul.

Pe Doina o doare 
capul.

Pe bunica o doare ge-
nunchiul.

2. Corelați.
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3. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.

– Ce te doare când mănânci mult?
– ..................................................
– Ce te doare când cazi de pe bicicletă?
– .................................................... .
– Ce te doare când îți faci griji?
– .................................................... .
– Ce te doare când scrii mult?
– .................................................... .
4. Citiți și memorați.
– De ce ești trist, Dan?
– Am căzut. M-am lovit la picior.

Indicativul trecut al verbelor. Perfectul compus

 a mânca, a bea, a cădea, a răci a se lovi, a se îmbolnăvi
Eu am
Tu ai
El/ea a
Noi am
Voi ați
Ei/ele au

mâncat
băut
căzut
răcit

Eu m-am
Tu te-ai
El/ea s-a
Noi ne-am
Voi v-ați
Ei/ele s-au

lovit
îmbolnăvit

5. Completați. 
Alex (a bea) ....................... apă rece și (a se îmbolnăvi) ......................... .
Doina (a mânca) ................ înghețată și (a răci) .................... .
Dan (a cădea) ................... și (a se lovi) .......................... la picior.
Bunicii (a se îmbolnăvi) .............. și (a chema) ........... medicul.
Eu (a se simți) ................ rău și nu am fost la școală.
Tu (a răci) ........  și (a sta) ........... acasă.

6. Priviți imaginile. Urmați modelul.

- De ce te doare stomacul?   - Am mâncat mult.

Modele de vorbire
Ce te doare când mănânci multe bomboane?
Când mănânc multe bomboane, mă dor dinții.

inima

genunchii

stomacul

degetele
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7. Citiți dialogul.
– Ce s-a întâmplat, Dan?
– Am răcit. Am băut lapte rece din frigider.
– Ai consultat medicul?
– Da, mama a chemat medicul de familie.
– Sănătate!

8. Completați.
Dan a băut .............................. din frigider.
El .............................. medicul.
.............................. a chemat medicul.

9. Citiți textul.

10. Adevărat sau fals?

1) Bicicleta lui Alex este nouă. A. F.
2) Alex este atent la drum. A. F.
3) Băiatul s-a lovit la picior. A. F.

11. În baza imaginilor, descrieți ce s-a întâmplat cu Alex.

12. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Ai răcit. Colegul te întreabă despre sănătate.
Elevul 2. Răspunde la întrebările colegului.

Alex are o bicicletă nouă. Azi, Alex a luat bicicleta și a ieșit la plimbare prin parc. 
Timpul e frumos. Alex este bucuros și ... neatent. Nu s-a uitat la drum, s-a uitat la un 
câine și a căzut. S-a lovit la mână. Alex a înţeles: un șofer trebuie să fie atent!

MĂ DOARE - NU MĂ DOARE

– Adu apă, Nicușor! 
– Vai, mă doare un picior!
– Nicușor, hai la mâncare!
– Ia minune! Nu mă doare!

Constantin Dragomir
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Lecția 5.3. Cum respectăm indicațiile medicului

1. Ascultați și repetați.
– Ce te supără, Cristi?
– Am răcit și tușesc.

– Trebuie să te tratezi. Iată rețeta.
– Mulțumesc!

2. Corelați. 

3. Completați.

Repere: tratament, febră, medicul, medicamente.
Paula a răcit. Ea are .................... . Mama a chemat 
.................... . Medicul a prescris .................... . Mama a 
cumpărat .................... de la farmacie.

4. Alcătuiți enunțuri.
Când/(eu) a avea/ febră/ a lua/ pastile. …………………… 
………………………………………………………………...
Când/(tu) a fi/ bolnav/ a merge/ la medic. ……………… 
……………………………….……………………………......
Când/(noi) a durea/stomacul/a bea/ ceaiuri/din/plante 
medicinale.  ………………………………………………...

5. Citiți și memorați.
– Paula, ai răcit. Trebuie să stai în pat și să bei mult ceai.
– Pot să mănânc înghețată?
– Nu, trebuie să bei sirop de tuse!

 3Cum urmăm sfaturile medicului
 3Conjunctivul prezent al verbelor a vedea, a mânca, a veni, a avea, a 
lua, a bea, a fi, a sta

termometru

pastile

ambulanță

unguent
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Conjunctivul prezent al verbelor

a mânca a vedea a avea a veni
să mănânc
să mănânci
să mănânce
să mâncăm
să mâncați
să mănânce

să văd
să vezi
să vadă
să vedem
să vedeți
să vadă

să am
să ai
să aibă
să avem
să aveți
să aibă

să vin
să vii
să vină
să venim
să veniți
să vină

a lua a bea a fi a sta
să iau
să iei
să ia
să luăm
să luați
să ia

să beau
să bei
să bea
să bem
să beți
să bea

să fiu
să fii
să fie
să fim
să fiți
să fie

să stau
să stai
să stea
să stăm
să stați 
să stea

6. Transformați.

Model: Noi mâncăm multe fructe.    Noi trebuie să mâncăm multe fructe.

Mama cumpără medicamente.  ........................................................................................

Alex merge la medic.  .......................................................................................................

Ambulanța vine la timp.  ..................................................................................................

Doina bea ceai cu miere. ..................................................................................................

7. Completați.
a lua Eu trebuie .................. pastile, iar tu trebuie .................. sirop de tuse.
a bea Noi trebuie .................. lapte, iar ei trebuie ...................... ceai.
a sta Voi trebuie .................. în pat și ele trebuie .................. în pat.
a fi Eu trebuie .................. sănătos și toți trebuie ................... sănătoși.

8. Răspundeți la întrebări.
Pentru a fi sănătos,
– ce legume și fructe trebuie să mănânci? 
– câte ore trebuie să dormi?
– ce trebuie să faci în timpul liber?

9. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.

De ce ai nevoie când

tușești? ai febră?
te doare 

gâtul?
te lovești la 
genunchi?

Modele de vorbire
- Am nevoie de ajutorul dvs.
- Ce te doare?
- Mă doare degetul.
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10. Citiți dialogul.

– Domnule doctor, ajutaţi-mă! Am răcit.
– Te doare capul, Lina?
– Da, mă doare capul și am febră.
– Trebuie să stai în pat și să iei pastile și sirop de tuse. 
– Mulțumesc. La revedere!
– La revedere, Lina!

Azi bunica mi-a adus
Un coș plin cu vitamine –
Zmeură, caise dulci,
Coacăză și mandarine.

– Vitaminele te-ajută
Să crești mare, draga mea.
Ca să crească și bunica,
A mâncat un măr și ea.

Emilia Plugaru

11. Răspundeți la întrebări.
1) Ce o doare pe Lina?
2) Ce sfaturi îi dă medicul?
3) Cum se simte Lina?
4) Ce îi recomandă medicul?

12. Citiți textul.

13. Corelează.

Vitaminele sunt niște substanțe înseamnă viață.
Cuvântul vitamine  legume, fructe, cereale, în lapte, carne, pește.
Vitaminele se conțin în necesare corpului uman.

14. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Tu ai venit la medic pentru un consult medical. 
Elevul 2. Ești medic. Spune-i ce trebuie să facă pentru a 
fi sănătos.

Vitaminele sunt niște substanțe foarte necesare pentru ca să fim sănătoși. Dacă nu 
ne ajung vitamine, corpul suferă: cade părul, se strică dinții, răcim deseori. Cuvântul 
vitamine  provine de la cuvântul vita care în limba latină înseamnă viață. Ele se con-
țin în legume, fructe, cereale proaspete, în lapte, carne, pește. Oamenii au inventat și 
vitamine sintetice, care se vând în farmacii. Când au fost create, li s-au dat niște nume 
foarte simple, ușor de reținut: A, B, C, D, E și alte litere.
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Lecția 5.4. Un sfat pentru prietenul meu

1. Ascultați și rețineți.
Dacă vrei să fii sănătos, respectă regimul zilei și mănâncă ali-
mente sănătoase. Plimbă-te în aer liber, mănâncă fructe și 
legume, dormi 8 – 10 ore, spală-te pe faţă cu apă rece. 

2. Priviți imaginile. Spuneți ce fac copiii pentru a fi sănătoși.

3. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.

1) Mănânci bomboane?
2) Bei cafea?
3) Mănânci fructe?

4) Bei lapte?
5) Faci gimnastică?
6) Dormi până târziu?

 3Cum oferim sfaturi
 3Imperativul verbelor reflexive a se trezi, a se scula, a se culca, a se 
spăla, a se plimba, a se juca

Model A: – Mănânci salată? 
 – Da, mănânc. E sănătos.

Model B: – Bei Coca-Cola?
 – Nu beau. Nu e sănătos.
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4. Citiți și rețineți.

– Vreau să fiu puternic ca tine, tată. Ce trebuie să fac?
– Scoală-te în fiecare dimineață la ora 7.00! Spală-te cu apă rece! 
Plimbă-te înainte de somn!

Modele de vorbire
a se trezi a se scula a se culca a se îmbrăca

Trezește-te!
Treziți-vă!

Scoală-te!
Sculați-vă!

Culcă-te!
Culcați-vă!

Îmbracă-te!
Îmbrăcați-vă!

a se încălța a se spăla a se plimba a se juca

Încalță-te!
Încălțați-vă!

Spală-te!
Spălați-vă!

Plimbă-te!
Plimbați-vă!

Joacă-te!
Jucați-vă!

5. Formulați niște sfaturi pentru Alex.

1) Afară este frig. ....................... .
2) Este ora 7.00. ................... 
3) Ai stat mult în fața calculatorului. ....................... prin parc.
4) Trebuie să mănânci. ......... pe mâini.

6. Priviți imaginile. Ce îi sfătuiți pe prietenii voștri?

7. Citiți dialogul.

– Salut, Alex! Ce mai faci?
– Mulțumesc, bine. Dar tu, Doina?
– Bine, dar nu reușesc multe lucruri.
– Te sfătuiesc: Scoală-te dimineața la aceeași oră! Fă 
gimnastică! Spală-te pe față cu apă rece! 
– Mulțumesc! Sunt niște sfaturi bune.

8. Răspundeți la întrebări.

1) Cu cine s-a întâlnit Doina?
2) Ce nu reușește Doina?
3) Ce o sfătuiește Alex?
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9. Citiți textul.

10. Adevărat sau fals?

1) Se recomandă să dormim cât mai mult. A. F.
2) Somnul de 8 ore ne ajută să ne concentrăm. A. F.
3) Dacă nu dormim bine, ne îmbolnăvim. A. F.

11. Mâine, Alex participă la o competiție sportivă. Formulați 5 sfaturi pentru a reuși.

12. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Mergi la sala de sport. Vrei să fii sănătos și puternic. Ai nevoie de sfaturile 
antrenorului.
Elevul 2. Ești antrenor. Scrie niște sfaturi.

SFATUL MAMEI  
ESTE BUN

Mama mea m-a învăţat
Ca să fiu mereu curat.
Serile și dimineaţa
Să mă spăl pe mâini și faţă.
Pe urechi, pe ochi, pe gât,
E de ajuns numai atât?
Nu-i de ajuns, că peste zi
Mă pot iarăși murdări.

Florin Iordăchescu

Medicul îi recomandă lui Cristi: dormi 8 - 10 ore pe noapte. Culcă-te și scoală-te la 
timp! Dacă nu dormi suficient, te simți obosit și nu te poţi concentra. În plus, te îmbol-
năvești foarte ușor.
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U N I T A T E A

6
UNDE MERGEM?

Lecția 6.1. Ce este şi unde este? 

1. Ascultați şi repetați. 
– Aici este școala ta, Alex?
– Da, aici e școala mea. Acolo este stadionul nostru. Nu e departe. 
– Da, e aproape.

2. Completați.

Repere: sus, aproape, departe, aici, acolo.
Școala este  ................................................
Stadionul este  ...........................................
Steagul este  ...............................................

Alex și Dan sunt  .......................................
Copiii sunt  ................................................
Marketul este  ............................................

3. Lucrați în perechi. Alcătuiți dialoguri.

Model: – Unde este stația?
 – Stația este aproape.

 3Cum indicăm locul 
 3Cum indicăm direcţia 
 3Imperativul verbelor a traversa, a merge, a face, a (o) lua
 3Adverbe de loc: aici, acolo, sus, jos, aproape, departe, înainte, înapoi
 3Locuţiuni adverbiale la dreapta, la stânga

stație

stadion

școalămarket drapel / tricolor
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4. Formulați întrebări.
– ...................................................... ?
– Republica Moldova este în sud-estul 
Europei.
– ........................................................... ?
– Orașul Chișinău este în centrul Moldovei.
– ................................................................ ?
– Orașul Bălți este la nordul Moldovei.
– ..................................................................... ?
– Orașul Cahul este la sudul Moldovei.

5. Citiți dialogul.
– Cum pot ajunge la magazin?
– Traversaţi strada și mergeţi puţin la dreapta!
– Mulţumesc!

Modul imperativ al verbelor

a traversa a merge a face a (o) lua
Traversează!
Traversaţi!

Mergi!
Mergeţi!

Fă!
Faceţi!

Ia-o!
Luaţi-o!

Nu traversa!
Nu traversaţi!

Nu merge! 
Nu mergeţi!

Nu face! 
Nu faceţi!

Nu (o) lua!
Nu (o) luaţi!

6. Completați.

Repere: a traversa, a face, a o lua la dreapta, a merge,  a o lua la stânga
Reguli pe care trebuie să le respecte toţi:
1) .......................... strada la culoarea verde a semaforului! Nu .......................... la culoa-
rea roșie!
2) .......................... pe trotuar, nu .......................... pe carosabil!
3) .......................... ordine în cameră, nu .......................... dezordine!
4) Pentru a ajunge la școală, ......................... -o la dreapta, nu o ......................... la stânga!



91

7. Citiți dialogul.

8. Răspundeți la întrebări.
1) Unde este stadionul liceului? 2) Ce este în apropierea stadionului?

9. Descrieți locul în care se află școala/centrul de creație.

10. Lucrați în perechi.

Elevul 1. Vrei să ajungi în parc. 
Întreabă colegul cum poţi 
ajunge, ce și unde se află.

Elevul 2. Răspunde la întrebările 
colegului.

Grădina Zoologică din Chișinău a fost înfi-
inţată la 9 mai 1978.

Grădina Zoologică este situată în partea 
de sud-est a orașului, nu departe de Grădi-
na Botanică și are o suprafaţă de 25 de hec-
tare. În Grădina Zoologică trăiesc peste 130 
de specii de păsări și animale. Printre ele se 
numără calul lui Przevalski, tigrul siberi-
an, culanul din Turkmenistan etc. Iazul este 
populat de gâște, lebede albe și negre, raţe de 
baltă, berze și cocostârci.

– Spuneţi-mi, vă rog, unde este stadionul liceului?
– Nu este departe de aici. Mergeţi înainte, apoi luaţi-o la 
stânga.
– Ce se mai află în apropierea stadionului?
– În partea dreaptă este staţia de troleibuz, iar mai sus e o 
farmacie.
– Mulţumesc!
– Cu plăcere!

Modele de vorbire
– Unde mergi?
– Merg la școală.
– Încotro te duci?
– Mă duc acasă.
– De unde vii?
– Vin de la școală.
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Lecția 6.2. La supermarket 

1. Ascultați şi repetați. 

2. Corelați.

 3Cum cerem/oferim informații despre produsele alimentare
 3Cum ne informăm despre prețul legumelor și fructelor
 3Indicativul viitor al verbelor a cumpăra, a cere, a alege, a merge, a 
cântări
 3Propoziţia interogativă Cât costă?

– Ce produse cumpărăm pentru 
cină?

– Vom cumpăra paste, peşte, 
roşii şi fructe.

– Ce fructe vrei?
– Vreau pere şi banane.

caşcaval

caşcaval

banane

paste

castraveți

castraveți

pește

ardei

ardei

varză

cartofi

pâine

pâine

mere

chiflă

portocale

ouă

ouă

roșii

roșii

morcov

unt

pere
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3. Lucrați în perechi. Alcătuiți dialoguri. 

Model:
- Ce cumpără mama de la magazin? 
- Mama cumpără roşii şi caşcaval.

– Tată, ce vom cumpăra astăzi?
– Mai întâi, vom cumpăra legume. Vom 

lua castraveți și roșii. Vom alege legu-
mele cele mai proaspete.

– Vom merge și la raionul de lactate?
– Desigur. Vom cere 300 de grame de 

cașcaval.
– Vom cumpăra și înghețată?
– Neapărat.

4. Citiți dialogul.

Indicativul viitor al verbelor

Eu voi
Tu vei
El / ea va     +
Noi vom
Voi veţi
Ei / ele vor

cumpăra,  cere,  alege, merge 

5. Completați.

A cumpăra:
Mama ...... ............. pâine și cașcaval. Eu ...... ............. îngheţată. Voi ...... ............. fructe 
de la piaţă. Părinţii ...... ............. produse de la magazin.
A cere:
Tu ...... ............. o chiflă. Ele ...... ............. bomboane. Noi ...... ............. salată din roșii. 
Dan ...... ............. paste.

6. Potriviți întrebările cu răspunsurile.

1) Ce va alege Doina? a) Alex va merge la supermarket.
2) Unde va merge Alex? b) Părinţii vor cumpăra legume.
3) Ce vor cumpăra părinţii? c) Copiii vor cere îngheţată.
4) Ce vor cere copiii? d) Doina va alege fructe.
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7. Cât costă? Completați.

8. Lucrați în perechi. Alcătuiți dialoguri similare

9. Citiți dialogul.

– Cât costă fructele?

– Ce vreţi să cumpăraţi: mere, pere sau banane?

– Voi cumpăra mere și pere.

– Merele costă 10 lei, iar perele - 25 de lei.

– Voi lua două kilograme de mere și un kilogram de pere.

10. Adevărat sau fals?

Cumpărătorul cere mere, pere și portocale. A. F.
Perele sunt mai scumpe decât merele. A. F.
Vânzătorul a cântărit 2 kg de mere și 2 kg de pere. A. F.

Modele de vorbire
– Cât costă îngheţata?
– Îngheţata costă 5 lei.
– Cât costă cașcavalul?
– Cașcavalul costă 97 de lei.
– Cât costă merele?
– Merele costă 12 lei.
– Cât costă ardeii?
– Ardeii costă 34 de lei.

Un kilogram de 
cartofi costă …. 

Un kilogram de 
caise costă …. 

Un kilogram 
de prune costă 

…. 

Un kilogram 
de struguri 

costă …. 

Un kilogram 
de morcovi 

costă …. 
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11. Citiți textul.

12. Corelați.

1.Vom avea oaspeţi și
2. Pentru a prepara salata, cerem
3. La desert vom mânca

a) roșii, castraveţi și ardei.
b) banane și mere.
c) mergem la supermarket.

13. Săptămâna viitoare veți avea oaspeți. Scrieți cum veți pregăti o salată.

14. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Vrei să-i faci mamei o surpriză. Întreabă-l pe frate ce ar recomanda.
Elevul 2. Răspunde la întrebările colegului.

Mâine vom avea oaspeţi. Mergem după cumpărături la supermarket. Mama va pre-
găti paste cu pește și salată. Cerem roșii, castraveţi și ardei. Doina vrea fructe la desert. 
Cumpărăm banane și mere. 

Va fi o adevărată masă de sărbătoare!

Plăcinta este o mâncare tradiţională 
în Republica Moldova și România. 
Ea se prepară din foi de aluat, între 
care se pune o umplutură de brânză, 
carne, cartofi, varză, dovleac, fructe 
(mere) sau ciocolată. Plăcintele se coc 
în cuptor sau se prăjesc pe tigaie.
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Lecția 6.3. La magazinul de îmbrăcăminte și încălțăminte

1. Ascultați și repetați.

– Doina, vrei să cumpărăm o rochie?
– Da. Vreau o rochie roz cu alb. Și o bluză albastră. Și o eșarfă multicoloră.
– Aici e raionul de îmbrăcăminte pentru copii și adolescenți. Găsim de toate.
– Sunt și pantaloni. Vreau o pereche de pantaloni negri. Sau poate maro?
– Tu alegi. Nu vrei și tricou? Sunt multe modele.
– Da, îmi plac tricourile cu desen. Mai vreau și o cămașă.
– Atunci alege tricoul și cămașa care îți plac. Uite aici sunt pantofi. Ce zici?
– Cumpărăm altă dată.
– Sunt de acord.

2. Ce este? Corelați.

 3Cum descriem îmbrăcămintea
 3Acordul adjectivului cu substantivul
 3Articolul genitival în construcții de tipul al cui este tricoul?

tricou

rochie

căciulă jachetă

scurtă

mănuși

pantofi papuci

cămașă

rochie

fustă

bluză scurtă

pantaloni
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2. Răspundeți la întrebări.

Rochia Doinei este frumoasă?   .........................................................................................
Jacheta Linei este albă?  ....................................................................................................
Eșarfa Anei este multicoloră?  ..........................................................................................
Îmbrăcămintea pentru copii este modernă?  .....................................................................
Tricoul lui Cristi este negru?  ............................................................................................
Pantofii lui Alex sunt maro?  ............................................................................................
Cămașa lui Dan este albastră?  .........................................................................................  

3. Scrieți cuvinte cu sens opus.
Rochia este scurtă, iar bluza este ………………….. .
Tricoul este alb, iar bluza este ………………. . 
Pantalonii sunt lungi, iar eșarfele sunt …………. .
Pantofii sunt negri, iar tricourile sunt ………………. .

4. Citiți dialogul.
– Îți place această bluză albastră?
– Îmi place bluza albă.

– Îți plac acești pantofi negri?
– Da. Îmi plac mult.

– Dar această eșarfă roz?
– E foarte frumoasă.

Acordul substantivului cu adjectivul

masculin feminin
singular perete albastru rochie albastră
plural pereții albaștri rochii negre

5. Alegeți forma potrivită.
Ana a cumpărat o fustă verde/verzi  ................................................................................ .
Îmi plac bluzele albă/albe  ............................................................................................... .
Lui Cristi îi plac pantofii negru/negri  ............................................................................. .
Pantalonii albaștri/albastre …………………. sunt elegant/eleganți  ................................ .
Doina vrea o cămașă frumos/frumoasă  .......................................................................... .

6. Descrieți hainele pe care le poartă Dan și Doina.

Alb ≠ negru

Scurt ≠ lung
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7. Urmați modelul: Am cumpărat o bluză. Bluza este verde.
Ați cumpărat un tricou. …………………………………………………..
Ana poartă eșarfă. …………………………………………………..
Noi avem pantofi. …………………………………………………..
Aceștia sunt pantalonii mei. …………………………………………………..

8. Completați.

Modele de vorbire
– Al cui este fularul? 
– Al meu.
– A cui este rochia?
– A mamei.

– Ai cui sunt pantalonii?
– Ai mei.
– Ale cui sunt fularele?
– Ale noastre.

– Al cui este tricoul?
– ….. meu.

– A cui este cămașa?
– ….. lui.

– Al cui este telefonul?
– ……. Linei.

– A cui este fusta?
– …. mea.

– Ai cui sunt pantofii?
– ….. lui Alexandru.

– Ale cui sunt tricourile? 
– ….. lor.

– Ai cui sunt pantalonii?
– …. mei. 

– Ale cui sunt bluzele?
– ….. mele. 

„Haina îl face pe om" este cunoscuta formulă prin care se dă o importanţă 
mare îmbrăcămintei. Pentru Doina hainele înseamnă imagine. Ea vrea să fie 
la modă. Mulți colegi au o ţinută mai lejeră. Ei poartă blugi și tricouri. Este o 
îmbrăcăminte comodă.

Modele de vorbire
Dați-mi, vă rog, cămașa cea albastră.
Arătați-mi, vă rog, pantofii cei negri.
Spuneți-mi, vă rog, cât costă acest fular?

9. Citiți textul.

10. Adevărat sau fals?

Doina nu acordă atenție hainelor. A. F.
Pentru ea îmbrăcămintea înseamnă imagine. A. F.
Doina se îmbracă la modă. A. F.
Colegii nu poartă blugi și tricouri. A. F.
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11. Citiți textul. 

12. Adevărat sau fals?

Alex preferă hainele scumpe și mai puțin comode.  A. F.
Fetele se îmbracă în blugi și pantaloni. A. F.
Ele poartă puține bijuterii. A. F.
Toți au eșarfe și fulare. A. F.

13. Cum se îmbracă colegii tăi? Descrie stilul lor vestimentar.

14. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Ești la un concurs de modă pentru adolescenți. Pune întrebări despre ten-
dințele modei.
Elevul 2. Ești la un concurs de modă pentru adolescenți. Răspunde la întrebările 
colegului. 

Alex se îmbracă simplu, cu haine cât mai comode. Colegii lui poartă, în general, 
blugi de toate felurile și pulovere. Fetele se îmbracă foarte divers: cu blugi, pantaloni 
din stofă sau fuste. Au și multe bijuterii. Eșarfele și fularele, de toate culorile, sunt un 
fel de uniformă. Fetele poartă eșarfe. Am văzut și mulţi băieţi cu fulare.

Astăzi dis-de-dimineață,
A îmbrăcat din nou catrința, 
Nu e nimeni mai frumoasă
Decât este Dumitrița.

O bondiță, o bondiță
Și-a luat din nou Gheorghiță.
Vesel tare, iute foc,
A plecat în sat la joc.

Este albă ca zăpada,
Stele pe ea sunt o mie,
Ce a îmbrăcat azi Luminița?
Cu toți știm – o nouă ie.

Iurie Răileanu
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Lecția 6.4. În vacanță

1. Ascultați și rețineți.

– Doina, ce planuri de vacanță ai?
– Vrem să mergem cu familia la mare. 
– Minunat! Iar noi nu știm unde să plecăm: la munte sau la mare. 
– De ce această dilema?
– Eu vreau la mare. Îmi place să mă bronzez, să înot, să mă plimb pe plajă. Iar familia mea 
vrea la munte. 
– Și la munte e bine. Aer curat, natură superbă, liniște și peisaje de vis.
– Ai dreptate. Cred o să alegem muntele. Este ceva nou pentru mine.
– Atunci, vacanță plăcută!

2. Completați.

1) Multă lume pleacă …………….. la mare.
2) Vara sau iarna, toți copiii ………………. de vacanță.
3) La mare copiii ………………… , înoată, se joacă în nisip. 
4) La munte este ……………. curat și multă liniște. 

 3Cum descriem locurile de vacanță
 3Prepoziții care cer acuzativul
 3Viitorul I al verbelor a pleca, a merge, a călători, a vizita
 3Adverbele de timp iarna, vara, toamna, primăvara

se bucură

se bronzează

vara
aer
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3.  Scrieți cuvintele cu sens opus.
Vara este cald, iarna este ………………….. .
Munții sunt veșnici, iar oamenii sunt …………. .
Munții Ural sunt bătrâni, iar Carpații sunt  ………………. .
Marea poate fi zbuciumată, dar și …………………….. .

4. Citiți dialogul.
– Unde vei pleca anul acesta?
– Cred că la mare. Îmi place peisajul marin. Dar tu?
– Eu voi pleca la bunici în Moldova. Nu i-am văzut de mult.
– Minunat. Bunicii se vor bucura mult.
– Ei mă vor aștepta cu mult dor. 
– Cu siguranță.

Viitorul I al verbelor a pleca, a călători, a vizita, a se bucura

Eu voi 
Tu vei 
El/ea va
Noi vom
Voi veți
Ei/ele vor

pleca 
călători
vizita

Eu mă voi 
Tu te vei 
El/ea se va
Noi ne vom
Voi vă veți
Ei/ele se vor

bucura 

5. Scrieți forma de viitor.

Doina (a pleca) …………………….. cu prietenii la mare.  
Eu (a călători) …………………….. în această vară cu trenul.
Noi (a vizita) …………………….. cele mai frumoase locuri din Moldova.
Prietenii noștri (a merge) ……………………….. la Veneția.
Tu (a se bucura) ……………………… de venirea bunicilor.

6. Descrieți locurile din imagini.

veșnici ≠ trecători

zbuciumată ≠ liniștită

cald ≠ frig

tineri ≠ bătrâni
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7. Răspundeți la întrebări.

Când veți pleca la mare?
.........................................................................................................................................
Cu ce veți pleca?
.........................................................................................................................................
Cât timp veți sta?
.........................................................................................................................................

8. Citiți textul.

9. Adevărat sau fals?

Vara copiii sunt în vacanță. A. F.
Timpul este cald și bun. A. F.
Sunt puține zile însorite. A. F.
În Moldova cireșele și căpșunele sunt  roșii și gustoase. A. F.

Modele de vorbire
– Când veți pleca? – Cu ce veți pleca?
– Vom pleca săptămâna viitoare. – Vom zbura cu avionul.

Vacanța vine o dată cu vara. Timpul devine tot mai cald și plăcut. Zilele sunt tot 
mai lungi, și mai însorite. În Moldova, la bunici, se coc primele cireșe și căpșune. Ador 
această perioadă a anului.
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10. Citiți textul.

11. Adevărat sau fals?

Toamna sunt multe legume și fructe. A. F.
Alex nu pleacă niciodată la bunici toamna. A. F.
Alex culege cireșe și vișine. A. F.
Alex mănâncă pepeni galbeni și roșii. A. F.
Fructele în Moldova sunt dulci și gustoase. A. F.

12. Ești în vacanță. Bunicii așteaptă noutăți de la tine. Descrie o zi de vacanță.

13. Lucrați în perechi.
Elevul 1. Colegul tău a venit de la mare. Întreabă-l cum a fost acolo, cum s-a odihnit, 
ce a făcut.
Elevul 2. Răspunde la întrebările colegului.

Trece vara, rău îmi pare –
Trece și vacanța mare!
La bunici, la o adică, 
Și vacanța mare-i mică.

Vine toamna, școala vine,
Cărților li-i dor de mine,
Mie-mi este dor de ele –
Sunt prietenele mele.

Trece vara, toamna vine –
Sunt și trist, și-mi pare bine!

Vasile Romanciuc

În Moldova toamna este sezonul 
legumelor și al fructelor. Uneori Alex 
pleacă la bunici toamna. Împreună cu 
bunicul culege mere și struguri, pere și 
gutui. Adună cu grijă nucile și le pune 
în coș. Mănâncă cu poftă pepene gal-
ben și roșu. Sunt foarte dulci și gustoși.
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