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Fata, întâlnirea, florile, filmul

1. Potriviţi cuvintele din chenar cu imaginile de mai jos: 

 ghişeu                                        bani                                      client                                  

 bancomat                             funcţionar                                 card                           

1.

4.

2.

5.

3.

6.

2. Ascultați prima parte dintr-un dialog (fără a vedea imaginile), apoi răspundeţi oral la întrebări: 

Unde credeţi că are loc dialogul?

Cine sunt personajele care vorbesc?

Despre ce problemă poate fi vorba? 

Cum credeţi că se rezolvă? 

3. Ascultaţi partea a doua din dialog, apoi hotărâţi care răspuns a fost cel mai apropiat de situaţia audiată.
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4. Ascultaţi și vizionați din nou partea a doua a dialogului, apoi completaţi spaţiile libere: 

Funcționara: Așa. Și?

Tânărul: Mi-am căutat cardul… M-am uitat în 1. , nu l-am găsit. M-am uitat 
în rucsac, nu l-am găsit, m-am uitat în buzunarele de la 2. , nu l-am găsit… 
Cred că mi-am pierdut cardul.

Funcționara: Și doriți să îl blocați? Pot  să vă ajut să îl blocați. Dacă îl blocați, nimeni nu mai poate lua bani 
de pe el. Banii 3.  vor fi în siguranță.

Tânărul: Nu, nu, nu, nu, nu… Nu doresc să-l blochez. Vreau numai să-l găsesc.

Funcționara: Atunci, nu vă pot ajuta.

Tânărul: Daaar…știți, fata, 4.  florile, filmul… Nu mai am niciun leu. Ce fac acum?

Funcționara: 5. 

Tânărul:Am o idee! Am 50 de euro și vreau să îi schimb în lei.

Funcționara: Sigur. Dați-mi banii și cartea dumneavoastră de identitate.

Tânărul: Nu-mi găsesc cartea de identitate.

Funcționara: Atunci, nu pot să vă schimb banii. 

Tânărul: Daaar… știți, fata, întâlnirea, florile, filmul…

Funcționara: Îmi pare rău!

Tânărul: La revedere!

Funcționara: La revedere!

Tânărul: Fata, întâlnirea mea, florile, filmul…

Un bărbat:  Domnule, domnule! Vă cade ceva din buzunarul de la pantaloni.

Tânărul: Mulțumesc! Singurul loc în care nu v-am căutat! Ce bine îmi pare să vă văd. Azi e ziua mea norocoasă! 
Am bani și nu am schimbat nici 6. . Iar acuuum… fata, întâlnirea, florile, filmul…
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5. Prin ce emoţii credeţi că a  trecut tânărul în acea zi? Alegeţi figurinele potrivite pentru 
fiecare situaţie, apoi completaţi chestionarul de mai jos, răspunzând la întrebări:  

1. Cum s-a simţit tânărul când a ajuns la ghişeu? De ce?

2. Cum s-a simţit tânărul în timpul discuţiei cu funcţionara? De ce?

3. Cum s-a simţit tânărul după ce a ieşit din bancă? De ce?

4. Cum s-a simţit tânărul după ce şi-a găsit documentele şi banii? De ce?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

a.

b.

c.

d.

6. Nu ai avut atâta noroc ca tânărul: ţi-ai pierdut portofelul la gară. Îţi amintești că ai 
cumpărat biletele, apoi nu l-ai mai găsit în geantă. Scrie un anunţ de 6 rânduri pe care să 
îl postezi pe grupul de Facebook Pierderi/Găsiri. Descrie obiectul pierdut, conţinutul lui, 
oferă o recompensă persoanei care îl va găsi.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


