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În așteptare...

1. Răspundeți la următoarele întrebări. 
a. Cu ce mergi la școală? 
b. Aștepți uneori autobuzul? 
c. Cu cine vorbești în stație? Despre ce?

2. a. Lucrați în perechi! Fiecare pereche se află într-unul dintre locurile de mai jos (1, 2, 3 sau 4). Faceți 
un dialog potrivit pentru acel loc. La final, scrieți în casetă despre ce ați discutat. 
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3.

4.
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2. b. Discutați cu colegii și completați tot tabelul. Alegeți prepoziția potrivită 
(la sau în) pentru fiecare loc! 

1. La/În... 2. La/În...

3. La/În... 4. La/În...

3. Potriviți imaginile de mai jos cu denumirile profesiilor.  

a. student; b. secretar; c. poștaș; d. șofer; e. judecător; f. profesoară;

g. actor; h. informatician; i. pediatru;
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4. Priviți exemplele, descoperiți regula, apoi completați spațiile libere.

M: Ø Ø Ø

secretar
informatician
student
profesor

actor
doctor
șofer

vânzător
judecător

F: 

secretară
__________________
__________________
__________________

actriță
__________________
__________________

Vânzătoare
__________________

5. Potriviți profesiile cu locul de desfășurare.   

A: B:
a. student

b. secretară

c. poștaș

d. șofer

e. judecător

f. profesoară

g. actor

h. pediatru

1. spital

2. tribunal

3. facultate

4. autogară

5. birou

6. poștă

7. școală

8. teatru

6. Scrieți sub fiecare acțiune profesia și locul potrivit. Apoi adăugați încă trei profesii!

a studia 

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

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

a consulta

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

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

a juca

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

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

a duce

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

...................
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a răspunde

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

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

a judeca

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

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

a conduce

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

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

a preda

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

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

7. Priviți imaginea și spuneți:
•	unde credeți că sunt persoanele;
•	ce fac ele;
•	despre ce discută. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Urmăriți înregistrarea și decideți dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 

1. În film, vremea nu e bună. Plouă!   

2. Mircea poartă un sacou maro. 

3. Luca are în mână o carte. 

4. Pe bancă sunt două ghiozdane roșii. 

5. Și Luca, și Mircea sunt mereu veseli. 
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9. Exercițiu de memorie! Încercați să descrieți cu cât mai multe detalii tot ce ați văzut în filmare. 
Unde sunt persoanele? Ce ați văzut lângă ele? Etc. 

Începe o persoană, apoi ceilalți completează! 

10. Urmăriți înregistrarea și scrieți ce profesii au/doresc persoanele despre care vorbesc Luca și Mircea.  

Luca: .......................................

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

Mircea: ............................................

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

Mama:    .......................................

Tata:       .......................................

Fratele:  .......................................

Mama:    ...........................................

Tata:       ...........................................

Sora:       ...........................................

11. Interviu! Află de la un coleg/o colegă ce profesii au persoanele din familia sa, dar și ce 
profesie va avea el/ea în viitor. Cere multe detalii! 

 

Colegul meu/Colega mea: ............................................
Profesia lui/ei este  ........................................................., pentru că .............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................... .

Familia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

 

  

  

  

  

12. Acum scrie un text despre colegul tău/colega ta cu informațiile de la el/ea. Apoi verifică 
dacă ai înțeles corect! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


