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Arici cu Lipici și teama de medici

1. Scrieți cuvântul corespunzător fiecărei imagini și completați rebusul. Descoperiți cuvântul de pe ver-
ticală și completați propoziția pentru a afla de ce nu iese astăzi din casă Arici cu Lipici:

1.

3.

4.

5.

2.

 Arici cu Lipici stă azi în casă pentru că a ............................. .

2. Completați enunțurile următoare  cu cuvântul potrivit:

lichide

îmbolnăvim

gripă

fructe

temperatura

consultații

tratamente

Stimați cititori, vă avertizăm că 1. .............................. scade brusc în următoarele zile și există 
riscul să ne 2. ...................................... . Vă recomandăm să consumați multe 3. ......................... 
pentru vitamina C și să beți multe 4. ..................................... . Dorim să evităm o epidemie de 
5. ..............................., care presupune 6. .................................. medicale, 7. ................................... 
scumpe de urmat și o stare generală de rău.

3. Subliniați varianta corectă a verbului a durea din următoarele enunțuri:

Cred că am răcit... De ieri a început să mă 1. durut/doară/doare gâtul. Măcar ieri m-a 
3. durut/doară/doare doar gâtul, dar azi mă 2. durut/doară/doare și capul. E posibil să am febră, 
fiindcă au început să mă 4. durut/doară/doare și mușchii. Mama este foarte îngrijorată când 
sunt răcit, dar ea își face griji și când mă 5. durut/doară/doare spatele după o zi de școală.

4. Ascultă prima parte a dialogului dintre Arici cu Lipici și Vulpița Codița (până la NICIUN MEDIC! 
Sunt alergic!) și completează spațiile libere cu cuvântul potrivit:

Când ajunge Vulpița, Arici cu Lipici se află pe 1. ............................... . Stă în casă azi pentru 
că afară 2. ............................... și este nemulțumit că la 3. ............................ se anunță și mai multe 
ploi. Vulpița vrea să îl scoată la o 4. ...................................... , dar, când îl atinge pe frunte, află că 
Ariciul are 5. ................................ .
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5. Ascultă a doua parte a dialogului dintre Arici cu Lipici și Vulpița Codița (de la Hiiii! Dar, Ariciule! 
Tu ai febră! până la final) și decide dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Arici cu Lipici refuză să meargă la medic.

2. Pe Vulpiță o amuză teama Ariciului.

3. Și Vulpiței îi dau fiori medicii.

4. Ariciul crede că medicii nu sunt de încredere.

5. El preferă să se trateze acasă în caz de răceală.

6. Ariciul tratează durerea de gât cu o linguriță de hrean.

7. Ariciul are nevoie de miere.

8. Vulpița pornește spre Ursul Martinel după miere.

6. Ascultă tot dialogul dintre Arici cu Lipici și Vulpița Codița și alege varianta corectă de răspuns:

1. Vulpița îl vizitează pe Arici într-o zi 
a. senină.
b. mohorâtă.
c. ploioasă.

2. Arici cu Lipici consideră că are nevoie de
a. o plimbare.
b. o pătură.
c. o gură de aer.

3. Ariciul se teme de
a. seringi.
b. spitale.
c. doctori.

4. Ariciul își tratează febra cu
a. ceai fierbinte.
b. o compresă rece.
c. miere.

5. El folosește hrean pentru a trata
a. durerea de gât.
b. febra.
c. nasul înfundat.

6. Vulpița îi poate aduce Ariciului miere
a. din dulap.
b. de la magazin.
c. de la un urs.

7. Subliniază pronumele în Acuzativ din replicile personajelor:

Vulpița: Îți lipsește ceva? Spune-mi și te ajut bucuroasă! Pe mine nu mă deranjează vremea ploioasă!
Ariciul: Îl știi pe Martinel, vecinul? Cel ce are magazinul?
Vulpița: Vai mie! Cred că m-a prins și pe mine-o „alergie”. Am rămas brusc fără energie!
Ariciul: Cred că știu ce alergie te face să te-mpiedici! La mine e la fel, dar doar față de medici.
b. Completați enunțurile cu pronumele potrivit (îl/o/îi/le):
Vulpița vine să 1. ......... viziteze pe Arici. Acesta 2. ......... invită să intre. Cei doi discută despre remediile 
pe care 3. ...... folosește Ariciul în caz de răceală. Vulpița 4. ...... admiră pentru faptul că folosește doar 
leacuri naturale. Ariciul 5. ......... roagă pe Vulpiță să îi aducă miere. Aceasta se teme să nu 6. .......... întâl-
nească pe urs și preferă să 7. ...... întrebe pe alți locuitori din pădure dacă au miere de vânzare.
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8. Ajut-o pe Vulpița Codița să rețină mai ușor remediile recomandate de Arici cu Lipici. Completează 
rândurile ce urmează cu cuvintele care rimează:

Dac-ai stat în frig și ploaie,
Să faci repede o 1. ...................!
Una lungă și fierbinte
Și să îți aduci aminte,
Înainte de culcare,
Să bei ceai, o cană 2. ..................... .
Iar, în caz că ai răcit, 
Să te apuci de 3. ........................... .
Faci o supă de găină
Cu legume din 4. ......................... .
Pentru frisoane și 5. ......................,
Compresa rece e celebră.
Durerea de gât se-alină
Doar cu miere de 6. ....................... .
Pentru nasul 7. ................................,
Iei puțin hrean și-ai scăpat!
Ai grijă de 8. .........................,
Că-i mai bună decât toate.

9. Lucrați în perechi! Alegeți una dintre problemele de sănătate descrise mai jos și propuneți remedii 
posibile. La final, prezentați clasei problema și tratamentul pe care îl recomandați.

1. De patru zile tușesc și strănut  întruna. Cred că am și febră, dar prefer să nu iau medicamente.
Ce pot să fac?

De două-trei săptămâni mă simt foarte rău. Nu am energie deloc, sunt foarte obosit, nu dorm bine
și nu am poftă de mâncare. Am slăbit 5 kg. Nu știu ce să fac...

Lucrez la birou opt ore pe zi. De două săptămâni mă doare îngrozitor spatele.
Nu obișnuiesc să iau calmante. Ce altă soluție există?


