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Cinci zile de vacanță

1. Scrieți cuvintele care numesc obiecte necesare în vacanță sub imaginea potrivită: 

aparat foto, ochelari de soare, undiță, cărți, pălărie de soare, 
iPod, tabletă, minge de plajă, protecție solară, umbrelă
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2. Alegeți trei obiecte din exercițiul anterior și justificați oral de ce aveți nevoie de ele 
în vacanță.
Model: Iau întotdeauna cu mine în vacanță o undiță. Îmi place la pescuit și găsesc de obicei 
un lac sau un pârâu pentru a prinde pește.

3. Lucrați în perechi! Răspundeți pe rând la întrebările de mai jos. 
1. Unde mergi de obicei în vacanță?
2. Cu cine preferi să pleci?
3. Călătorești cu trenul, cu mașina sau cu avionul? De ce?
4. Unde dormi în vacanță? De ce?
5. Ai pașaport? Îți place fotografia din pașaport? De ce da/nu?

4. Urmăriți un film scurt despre o familie care petrece vacanța de vară la mare. Răspundeți la 
întrebările de mai jos. 

a. Ce a făcut Mihai tot drumul spre mare?

b. De ce preferă copilul să rămână în cameră în fiecare zi?

c. Cu ce înlocuiește băiatul masa la restaurant?

d. De ce e mulțumit că pleacă acasă în ziua a șasea?

5. Revedeți și reascultați dialogul despre vacanță. Notați în casetele de mai jos programul familiei 
din fiecare zi. Folosiți între trei și cinci cuvinte.

Prima zi A doua zi A treia zi A patra zi A cincea zi A șasea zi
Ex: 

- ajung la mare 
cu avionul
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6. În exercițiul anterior, ordinea zilelor e indicată prin numere cu forme specifice. urmăriți tabelul de 
mai jos și completați formele care lipsesc.

Numeral
cardinal

Numeral ordinal
Masculin (al + număr + -lea) Feminin (a + număr + -a)

unu, una primul/întâi prima/întâi(a)
doi, două al doilea a doua
trei al treilea a treia
patru ............... a patra
cinci al cincilea a cincea
șase al șaselea ..............
șapte .............. a șaptea
opt al optulea ..............
nouă al nouălea a noua
zece ................ a zecea
unsprezece al unsprezecelea a unsprezecea
douăzeci al douăzecilea a douăzecea
șaizeci și cinci al șaizeci și cincilea ......................
o sută al o sutălea a (o) suta
o mie al o mielea a (o) mia

7. Notați în ce poziție este peștele pe fiecare rând:
Model: Pe primul rând, peștele este al treilea.
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8. Completați spațiile goale cu numerale ordinale la forma corectă.

 Anul acesta am avut o vacanță oribilă, de coșmar! De ce? Iată de ce!
 Am cumpărat bilete la mare, în România, în stațiunea Mamaia. Uraaa! Merg la plajă! am spus. Ziua 
(1) întâi nu a început prea bine. Avionul a avut o problemă și au anunțat prima oară că întârzie 3 ore. Apoi, 
(2) ........................... oară au anunțat că mai întârzie încă 2 ore. Nu-i nimic, merg la mare, la plajă, nu mă gră-
besc. La sosire, o persoană din aeroport mi-a spus că bagajele mele s-au pierdut, între poarta (6) 
..................... și (7) ..................... Nu-i nimic, merg la plajă, nu am nevoie de multe haine, am zis. 
 La hotel, pentru că am întârziat, recepționerul nu a mai găsit loc pentru mine în apartamentul rezer-
vat, ci numai într-un (2) ............................ apartament închiriat deja pentru o familie cu copii mici, care au 
vorbit și au țipat tot timpul. Nu-i nimic, sunt la mare! La plajă a fost tot timpul foarte multă aglomerație. Nu 
am prea găsit un șezlong liber, din cele 20. Am stat la soare în picioare. Sau pe (20) ...........................................
............................, un șezlong defect.
 Am avut bilet pentru un sejur de o săptămână, dar am stat acolo numai până în (3) .............................
........................ zi. Și clar, nu mai merg niciodată la Mamaia, la mare, la plajă!

9. Anul acesta Andreea a stat aproape o săptămână la mare. Priviți imaginile și prezentați oral activită-
țile ei din fiecare zi.

Ziua 1

Ziua 4

Ziua 2

Ziua 5

Ziua 3

Ziua 6


