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O noră fără experiență

1. Priviți imaginea de mai jos. Cum se numesc obiectele din bucătărie?
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2. Priviți imaginile de mai jos și găsiți diferențele:

A

B

   1.

  Model: În imaginea A este o farfurie, iar în imaginea B sunt două farfurii.

   5.

   3.

   7.

   9.

   2.

   6.

   4.

   8.

   10.
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3. Lucrați în perechi! Organizați o petrecere împreună. Discutați și 
decideți ce mâncare veți pregăti, ce băuturi veți servi și de ce obiecte 
aveți nevoie pentru a aranja masa. 

4. Urmăriți filmul până în minutul 2.25 și ghiciți ce a uitat soacra. Scrieți în casetele de mai jos 
trei posibilități:

5. Urmăriți din nou tot filmul și scrieți în casete câte obiecte trebuie să așeze nora pe masă:

Gen sg. pl. Exemple Excepţii
M. Ø -i pom – pomi om – oameni

-u -i metru – metri
-e -i câine – câini
-i -i ochi – ochi

F. -ă
-ă

-e
-i

elevă - eleve
limbă – limbi

soră - surori
noră - nurori
mână – mâini

oaie – oi 
-e -i bere – beri
-a -le pijama – pijamale
-ie -ii familie-familii
-ie -i cheie – chei
Ø Ø vânzătoare – vânzătoare

N. Ø -e autobuz – autobuze ou – ouă
Ø -uri pix – pixuri
-u -e

-uri
-ii

teatru – teatre
nume – nume 

tablou – tablouri
exerciţiu – exerciţii

Câți?
un/doi…

Câte?
o/două…

Câte?
un/două…

Substantiv. Plural
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6. Puneți obiectele din casetă în coșul potrivit. Observați cum formăm pluralul și scrieți 
substantivele în categoria potrivită. Atenție, fiecare categorie are două sau trei substantive! 

cheie, oală, tigaie, lingură, televizor, cuțit, sufragerie, castravete, perdea, furculiță, ușă, cafea, strugure, 
bucătărie, aragaz, covor, bol, dulap, chiuvetă, pahar, sticlă, vază, ceainic, cană

perete-pereți
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

farfurie-farfurii
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

scaun-scaune
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

casă-case
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

baie-băi
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

cuptor-cuptoare
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

mașină-mașini
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

canapea-capele
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

coș-coșuri
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Ca la mama acasă!
7. Completaţi cu un/o sau doi/două

Am o reţetă extraordinară de salată de fructe: punem 1. ............ portocale, 2. ............ pepene galben, 3. ............ 
mere, 4. ............. pere, 5. ............. piersici, 6. ............. banane şi 7. .............. felii de ananas. La final, punem 
8. ............. pic de rom şi 9. ............. linguri de frişcă. Punem tot într-un bol. Este suficientă pentru 10. .............
sau trei persoane.
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8. Cum să aranjăm masa cu stil? Priviți imaginea și completați textul de mai jos.

Când avem musafiri, e important să aranjăm frumos masa. În centru, punem 1. …………………. . La dreap-
ta, punem un cuțit și 2. ………………………………., iar, la stânga, punem 3. …………………………… . 
Tot în dreapta, punem 4. …………………………………….: unul pentru vin alb, altul pentru vin roșu. Nu 
uitați de ceașca de cafea. Pentru decor, puneți lumânări și câteva 5. ……………………………………….. . 
Trandafirii sunt foarte eleganți.

9. Completaţi textul cu unul sau două cuvinte necesare:

- Ştii cum se face supa de pui? E foarte simplu! Pui apa la fiert într-o                   1. .................................... . Apoi, 

pui                  2. ......................................,                  3. ..................................,                     4. ..................................,     

                 5. ...................................... de             6. ...................................... şi, la final,           7. ........................... . Fierbi                          

două ore şi apoi pui totul într-o                 8. ..................................

- Şi pui?

- A! Pui, nu mai pui! E prea scump!

A PUNE
Eu pun
Tu pui

El/ea pune
Noi punem
Voi puneţi
Ei/ele pun
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10. Puneţi cuvintele subliniate din textul de mai jos la plural:

 Eu locuiesc într-o casă foarte frumoasă cu familia mea. Casa noastră este la munte, sus, departe de 
aglomeraţia din oraş. Noi avem o cameră de zi, o baie, o bucătărie, o sufragerie, un birou şi un dormitor. 
În camera de zi, avem un televizor, un covor, o canapea, o perdea cu flori, un fotoliu, o masă şi un scaun. În 
bucătărie, avem un aragaz, un frigider, un cuptor, un covor, un dulap, o mașină de spălat vase. Pe aragaz, avem 
o oală și o tigaie. Pe masă, avem o farfurie, un bol, un pahar, o cană, un ceainic, o lingură și o furculiță. Eu 
locuiesc cu o bunică, o mătuşă, un papagal, un căţel şi o pisică. Afară, avem un cal, un pui şi o oaie. E un pic 
aglomerat, dar sunt fericit!

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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11. Care este rețeta voastră preferată? Scrieți, în caseta de mai jos, o rețetă preferată. Nu vă stresați! Aveți 
timp pentru documentare. Puteți folosi și fotografii sau desene. Mai întâi, citiți exemplul de mai jos:

Paste cu varză
Ingrediente:
• varză mică (de aproximativ 1 kg);
• 200 de grame de paste;
• o ceapă;
• cinci linguri de ulei;
• puțin piper (după gust);
• sare.
Porții: 3-4

Preparare: 
 1. Tăiați varza și adăugați sare. Puneți varza într-un bol și așteptați cinci minute
2. Tăiați și păjiți ceapa în ulei. Folosiți o tigaie mare.
3. Fierbeți pastele în multă apă cu sare.
4. Adăugați varza peste ceapă și puneți totul pe foc mediu timp de 10 minute. Amestecați! Când e gata, 
condimentați cu piper.
5. Adăugați pastele și amestecați bine. Gustați!
6. Poftă bună! 

(adaptat după http://www.e-retete.ro/retete/taitei-cu-varza)

Verbe utile: 
tăiați, adăugați, amestecați, 

prăjiți, fierbeți, gustați,
condimentați

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


