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Vreau să fac sport

1. Scrieți numărul potrivit lângă � ecare imagine din caseta următoare.

1. fotbal
2. baschet
3. handbal

4. volei
5. tenis
6. schi
7. înot 

8. � tness
9. bicicletă

10. șah

2. Completați frazele de mai jos cu verbul la forma corectă: 

A. A JUCA
1. Dan ................................. (a juca) fotbal în � ecare zi. 

2. Noi ...................................... (a juca) șah des. E bun pentru minte.

3. Ei ...................... (a juca) baschet anul trecut aproape săptămânal.

B. A FACE
1. Dragă Mihai, dacă ................................ (a face) sport, ești mai sănătos.

2. Ce sport practică fratele tău, ..........................(a face) înot sau jogging?

C. A MERGE CU...
1. El ......................... (a merge) cu bicicleta de acasă până la facultate zilnic.
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3. Rescrieți cuvintele de mai jos sub imaginea potrivită:

jucător, fotbalist, minge, piscină, sală de sport, plasă, echipă

4. Lucrați în perechi și notați în casete sporturile potrivite:

 1. au nevoie de minge 

 2. au nevoie de plasă 

 3. se joacă în echipă

 4. se joacă în pereche 

 5. încep cu litera f 

 6. au nevoie de zăpadă, respectiv, de piscină

5. Marcați în tabel dacă vă place sau nu un sport și apoi raportați după model:
Model: 1. Nu îmi place fotbalul, pentru că 20 de oameni aleargă după o minge fără sens. 

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 
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6. a. Lucrați în perechi! A� ați de la colegul vostru: 
1. care este sportul său preferat.
2. cât de des face acest sport.
3. când a făcut ultima dată sport.
4. dacă preferă sporturile de echipă sau individuale.
5. crede că sportul e util pentru sănătate.
6. ce vedetă sportivă preferă și de ce. 

6. b. Prezentați ce a spus colegul/colega.

7. În descrierea de mai jos, Matei prezintă ce sporturi îi plac și care nu îi plac. Completați tabelul de mai jos.

Îi place Nu îi place

În textul de mai sus aveți expresii care exprimă o stare: mi-e foame și mi-e rău.
Expresii asemănătoare: 
 mi-e sete
 mi-e somn
 mi-e frig
 mi-e cald
 mi-e bine
 mi-e dor
 mi-e frică

8. Săptămâna aceasta, Matei nu se simte foarte bine. Încercuiți răspunsul corect și completați expresia:

 Ador fotbalul. Pot juca fotbal multe ore și fac pauză numai când mi-e foame. 
De asemenea, îmi place baschetul, e dinamic și interesant. Nu îmi plac șahul și yoga, 
sunt prea statice pentru mine. Mi-e rău dacă stau o oră fără să fac mișcare. 

mi-e sete
ți-e sete
i-e sete
ne e sete
vă e sete
le e sete

a. Mi-e foame/sete. b. Mi-e bine/rău c. Mi-e frică/frig.

d. Mi-e sete/somn. e. Mi-e dor/rău. f. Mi-e cald/bine.
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11. Urmăriți � lmul și potriviți sporturile cu motivul pentru care tânărul le refuză:

1. înotul a. i-e sete
2. voleiul b. i-e foame
3. tenis c. i-e frică
4. fi tness d. i-e rău

12. Revedeți � lmul și completați spațiile goale cu un cuvânt potrivit.

a. Tânărul vine la club pentru .........................., nu pentru a face atunci sport.

b. Are o profesie di� cilă, este ........................................................................ .

c. Doamna recomandă la început înotul, pentru că în complex există ........................ mare.

d. Tânărul are probleme cu .................................., nu mănâncă mult de obicei.

e. Sportul e important, pentru că ne ajută să luăm ...............................................................

13. Scrieți în caseta de mai jos un sfat pentru tânărul programator:

9. Găsiți soluția pentru � ecare problemă de mai jos. Trageți săgeți!

1. Dacă mi-e sete, ...

2. Dacă mi-e foame, ...

3. Dacă mi-e rău, ...

4. Dacă mi-e frig, ...

5. Dacă mi-e dor de mama, ...

6. Dacă mi-e somn, …

7. Dacă mi-e cald, …

a. merg la doctor.

b. mă îmbrac mai gros.

c. dau un telefon.

d. beau apă.

e. mă dezbrac.

f. mă culc.

g. mănânc un covrig.

10. Recomandați un sport pentru persoanele care au profesiile de mai jos.

Sport:
_________________

Sport:
_________________

Sport:
_________________

Sport:
_________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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14. Lucrați în două echipe și răspundeți la sarcinile din jocul de mai jos. Echipa cu 
mai multe puncte câștigă la � nal.

Reguli: 
1. Cine răspunde corect, câștigă 1 punct pentru echipa lui. 
 2. Când răspunde corect, un coleg poate invita pentru întrebarea următoare un coleg din echipa lui sau din 
echipa 2 (adversă). 
3. Cine răspunde greșit pierde 1 punct pentru echipa lui și invită echipa 2 să continue.

1. Numiți un sport
care nu are minge. 

2. Folosește
acest instrument: 3. Găsiți un sport 

extrem.

4. Ce sport seamănă
cu dansul?

5. Cât de des sunt 
Jocurile Olimpice?

6. Care e cel mai popular 
sport din lume?

7. Spune repede două 
sporturi individuale și 

două de echipă.

8. Ce culoare poate arăta 
arbitrul la fotbal?

9. Câți jucători sunt 
într-o echipă de baschet?

10. Câți jucători sunt 
într-o echipă de volei?

11. Ce sport practică 
Simona Halep?

12. Ce sport a practicat 
Nadia Comăneci?

13. Stai într-un picior 30 
de secunde.

14. Numește o personali-
tate din baschet.

15. Numește un sport 
care se face în apă.

16. Trebuie să faci trei 
exerciții de gimnastică.

17. Ce sport se practică 
iarna?

18. Numește un sport 
pentru creier. 

19. Ce înseamnă
cercurile de pe steagul 

olimpic?

20. Ce sport a practicat 
Pelé?


