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Cinci zile de vacanță 

1. Lucrați în grup! Scrieți în casetele de mai jos câteva destinații de vacanță. 
Menționați cu ce putem călători, unde putem sta și ce putem face acolo.

1.

Destinație:
_________________________

Mijloc de transport:
_________________________

Cazare: 
_________________________

Activități:
_________________________
_________________________

Preț:
________________

Destinație:
_________________________

Mijloc de transport:
_________________________

Cazare: 
_________________________

Activități:
_________________________
_________________________

Preț:
________________

Destinație:
_________________________

Mijloc de transport:
_________________________

Cazare: 
_________________________

Activități:
_________________________
_________________________

Preț:
________________

Destinație:
_________________________

Mijloc de transport:
_________________________

Cazare: 
_________________________

Activități:
_________________________
_________________________

Preț:
________________

2.

4.3.

2. Votați cea mai bună propunere! Justificați!
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3. Care credeți că este vacanța perfectă pentru persoanele din imagini. De ce? Spuneți 
•	ce vârstă, ce ocupație și ce preocupări credeți că au;
•	ce mâncare preferă;
•	unde credeți că merg în vacanță, cu ce călătoresc și ce fac acolo.

1. 2. 3.

6.5.4.

4. Urmăriți prima secvență din film. Ce credeți că vor face persoanele în vacanță? Scrieți în casetă câteva 
activități pentru fiecare persoană:
 

Mama Tata Mihai

Să ne amintim!

Viitorul literar

Eu voi călători.

Tu vei călători.

El/ea va călători.

Noi vom călători.

Voi veți călători.

Ei/ele vor călători.
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7. Puneți verbele din textul următor la viitor:

În fiecare vară, eu merg în vacanță la munte. Stau la cort, pentru că este mai 
ieftin. Gătesc în aer liber, mă plimb prin pădure, urc pe munte. Culeg ciuperci și 
fructe de pădure, escaladez, înot în lac, iar seara stau cu prietenii în camping.  În 
drum spre casă, mă opresc la Hațeg, la mătușa mea. Ea gătește o supă extraordi-
nară. Stau acolo două zile. Dorm mult, mănânc toată ziua și mă uit la televizor. 
Apoi, călătoresc spre casă cu trenul. De obicei, pe tren întâlnesc persoane inte-
resante. Discutăm și schimbăm adrese de email. Ajung în Cluj la ora 10 seara, 
merg direct la cămin și mă culc. 

Să ne amintim!
Viitorul literar

Verbele reflexive

Mă voi trezi.
Te vei trezi.
Se va trezi.

Ne vom trezi.
Vă veți trezi.
Se vor trezi.

5. Urmăriți tot filmul și completați spațiile libere:

1. Familia din film s-a cazat la .

2. Mama, tata și Mihai au mers în vacanță la .

3. Ei au călătorit cu .  

4. A doua zi, mama și tata au mers la .

5. A treia zi au mers la , iar a patra zi la 

6. În ultima seară, mama și tata au mers la un .

7. În final, Mihai este fericit că nu a .     

6. Ce haine poartă mama și tata în fiecare zi de vacanță? Dar Mihai?

  Mama: 

Tata:

Mihai:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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8. Completați enunțurile:

1. Săptămâna aceasta, _______________________________________________________, 
dar săptămâna viitoare ______________________________________________________ .
2. Luna aceasta, _______________________________________________, dar luna viitoare 
________________________________________________ .
3. Anul acesta, _________________________________________________, dar anul viitor 
________________________________________________ .
4. Astăzi, _______________________________________________________________, dar 
mâine ___________________________________________ .
5. În seara aceasta, __________________________________________________, dar diseară 
________________________________________________ .

9. Cum credeți că vor trăi oamenii în viitor? Ce vor mânca, ce vor bea, cu ce se vor îmbrăca? 
Ce mijloace de transport vor folosi? Scrieți 10 propoziții în casetele de mai jos:

  1. 

  4. 

  7. 

  2. 

  5. 

  8. 

  3. 

  6. 

  9. 

  10. 

8. a. Cum e vremea? Scrieți, în casetele de mai jos, cum este vremea în fiecare zi:

 2O C
-2O C

 9O C
 2O C

21O C
 5O C

 20O C
 10O C

 1O C
-2O C

 5O C
 3O C

 3O C
 2O C

LUNI          MARȚI      MIERCURI         JOI              VINERI      SÂMBĂTĂ  DUMINICĂ

Este frig. ......................
......................

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

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

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

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

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

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



A1

5

Voi purta
o jachetă,
o căciulă, 
un fular și 
mănuși. 

      

 2O C
-2O C

 9O C
 2O C

21O C
 5O C

 20O C
 10O C

 1O C
-2O C

 5O C
 3O C

 3O C
 2O C

LUNI          MARȚI      MIERCURI         JOI              VINERI      SÂMBĂTĂ  DUMINICĂ

Va � frig. ......................
......................

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

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

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

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

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

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

8. b. Acum puneți verbele de mai sus la viitor și spuneți ce veți purta în fiecare zi.

Cum va fi vremea la iarnă?
Anul acesta, iarna va fi mai caldă decât anul trecut. Vom avea și temperaturi foarte scăzute, de -20 de 
grade Celsius, dar nu prea des. Toamna a fost foarte caldă până acum, iar, după 20 noiembrie, vremea se 
va răci. Nu vom avea zăpadă de Crăciun, dar este posibil să ningă de Anul Nou. În ianuarie, va ploua mult 
și temperaturile vor crește. După 15 februarie, se va răci din nou. Vom avea ger timp de două săptămâni. 
Din fericire, în martie vine primăvara.
O iarnă ușoară!

a crește

a scădea



A1

6

9. Citiți informațiile despre vreme și decideți dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Anul trecut a fost mai frig decât anul acesta.

2. După 20 noiembrie, temperaturile vor scădea. 

3. Va ninge de Crăciun și de Anul Nou. 

4. În ianuarie va fi mai frig decât în decembrie.

5. După 15 februarie, tempraturile vor crește.

10. Priviți harta de mai jos. Cum va fi vremea mâine în România?

Oradea

Timișoara

Craiova

Bacau

 10O C
 23O C

 7O C
 20O C

 10O C
 23O C

  2O C
 18O C

  4O C
 17O C

  4O C
 16O C

 6O C
 19O C 8O C

 19O C

 7O C
 15O C

11. Veți petrece weekendul într-unul dintre orașele de mai sus. Spuneți cum va fi vremea, 
unde veți sta, ce veți face în fiecare zi și ce veți pune în bagaje (5 obiecte). Puteți căuta infor-
mații pe internet despre orașul ales.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


