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__________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Când primim cadouri?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Cadoul perfect

1. Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Îți place să primești cadouri? Dar să oferi? De ce?

2. De la cine primești, în general, cadouri? 

3. Cui oferi cadouri?

4. Care este cel mai interesant cadou primit? De ce?

2. Lucrați în perechi! Stabiliți ce cadou putem oferi unui copil de 10 ani. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. Acum schimbați perechile și comparați lista cu colegul vostru/colega voastră. Sunt 
cadouri diferite? Completați-vă listele!

4. Când primim cadouri? De ce? Lucrați în perechi și alcătuiți o listă cu toate ocaziile când primim 
cadouri. 



A2

2

5. Potriviți urările, din coloana A, cu ocaziile, din coloana B.  

         A      B
1. La mulți ani! a. la nuntă

2. Casă de piatră! b. a sărbători, în general

3. Sărbători fericite!   c. în vizită

 4. Crăciun fericit! d. de Crăciun

5. Bine ați venit! e. la o zi de naștere

6. Priviți imaginea următoare și spuneți

•	cine credeți că sunt persoanele,
•	unde se află acestea,
•	despre ce credeți că discută ele. 

7. Urmăriți prima parte din înregistrarea video (până la Da, un instrument muzical e o idee 
bună...) și spuneți ce credeți că se întâmplă în continuare. Care va fi cadoul ales?

8. Urmăriți înregistrarea și verificați dacă ați ghicit cum va continua discuția. 

9. Ascultați înregistrarea și scrieți ce cadouri propune mama și care sunt alegerile copilului. 
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Propunerile mamei: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________               

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Refuzul lui Andrei: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

10. Lucrați în perechi! Urmăriți din nou înregistrarea și notați în prima casetă expresiile prin 
care mama propune cadouri, iar, în a doua, expresiile prin care Andrei refuză cadourile. 
Elevul A: notează propunerile mamei; Elevul B: notează ce spune Andrei. 

Mama:
1. ................................

2. ................................

3. ................................

4. ................................

5. ................................

6. ................................

7. ................................

Copilul:
1. ................................

2. ................................

3. ................................

4. ................................

5. ................................

6. ................................

7. ................................

8. ................................
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11. Lucrați în perechi! Mâine o colegă are ziua de naștere. Sunteți invitați la petrecerea 
ei. Acum sunteți la magazin și trebuie să alegeți un cadou pentru ea. Discutați și alegeți 
cadoul potrivit. Folosiți expresiile de la exercițiul 10 pentru a propune și a refuza cadouri. 

 12. Citiți următorul text și spuneți cine a scris mesajul și de ce. 

Dragă Andrei, 

Astăzi este ziua ta! Noi vrem să îți spunem: „La 
mulți ani!” Îți dorim multă sănătate, numai note 
mari la școală și mulți prieteni buni în jurul tău! 
Cadoul te așteaptă în curte!!! Sperăm că este ca-
doul perfect.  

     

      Cu drag, 
      mama și tata

12. Ați cumpărat cadoul pentru colega voastră. Acum trebuie să scrieți un mesaj pe felicitare. 


