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Familia – o bucurie
Fișa 2

Numai în familie putem fi: MAMĂ, TATĂ, FIU, FIICĂ, BUNIC, BUNICĂ.

1. Alegeți una dintre imaginile de mai jos și discutați cu partenerul de dialog. Numiți 
persoanele din imagini ca membri ai familiei și spuneți: unde sunt, ce fac, cu cine sunt.

1. 2.

3. 4.

2. Completați spațiile libere din chenarul de mai jos cu numele membrilor familiei voastre.

Eu prezint familia mea.
  

Eu mă numesc  ____________,                                     Pe mine mă cheamă   _______________.
Mama se numește  ____________.                                Pe mama o cheamă   _____________. 
Tata se numește.  ____________.                                  Pe tata îl cheamă   ______________. 
Sora mea se numește   _____________.         Pe sora mea o cheamă   _____________. 
Fratele meu se numește   ___________.                        Pe fratele meu îl cheamă   _____________.
Bunicul meu se numește  ____________.                      Pe bunicul meu  îl cheamă _____________.
Bunica mea se numește  _____________                      Pe bunica mea o cheamă  ______________.
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Arborele genealogic arată mai multe despre familia noastră: numele nostru, al părinților noștri și al 
bunicilor noștri.

Ce este un arbore genealogic?

3. Realizați arborele genealogic al familiei voastre. Scrieți, în fiecare casetă, numele unui membru al 
familiei. Vă poate ajuta și modelul următor.

Eu: (aplică poza)

Mama Tata

Bunica BunicaBunicul Bunicul
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4. Vizionați prima parte a filmului și completați spațiile libere cu cuvântul care lipsește.

David îi face o vizită 1. _______________ său, Daniel. Daniel, bucuros, îl invită în 2. _______________ 
Sofiei, sora sa. Toți așteaptă o jumătate de 3. ______ până sosesc părinții de la serviciu. Daniel îi 
prezintă lui David o fotografie cu 4. _________ sa. Părinții se numesc Maria și Nicolae, iar frățiorul de 
5. __________ este Matei. Sosesc părinții și 6. __________ Matei. Sofia îl prezintă pe 7. ___________ 
părinților. Și David se prezintă respectuos. Sofia îi prezintă lui David pe 8. __________ săi și pe Matei. 
Matei se prezintă și el. Părinții spun că sunt 9. ____________ . Toți se pregătesc pentru masă.

5. Vizionați a doua parte a filmului, apoi alegeți, prin încercuire, varianta corectă de răspuns.

1. Tatăl lui Daniel este
a. medic la spitalul de copii.
b. medic la grădiniță.
c. profesor de limba română.

2. Mama lui Daniel este
a. medic la spitalul de copii.
b. profesoară de limba română.
c. profesoară la grădiniță.

3. Sofia este
a. sora lui David.
b. elevă în clasa a V-a.
c. elevă în clasa a II-a.

4. Daniel este
a. elev în clasa a II-a.
b. fratele lui David.
c. elev în clasa a V-a.

6. Citiți textul de mai jos și selectați imaginile corespunzătoare pentru fiecare persoană.

David: Vă prezint familia lui Daniel. Domnul acesta frumos, înalt, elegant și sportiv, este tatăl lui Daniel. El 
este medic la spitalul de copii. Este mulțumit și bucuros că poate ajuta copiii. Doamna aceasta înaltă, brunetă, 
frumoasă și elegantă, este mama lui Daniel. Este profesoară de limba română. Foarte drăguță și foarte frumoasă! 
Ne-a oferit la masă o prăjitură cu mere delicioasă. Fetița zâmbitoare, cu părul lung, în codițe, este Sofia, sora 
lui Daniel. Ea este elevă în clasa a V-a. Băiatul blond cu ochi albaștri este în clasa a II-a și se numește Daniel. 
El este fratele Sofiei. Este colegul meu de clasă. Frumosul și simpaticul băiețel de grădiniță este Matei. Pe spatele 
fotografiei scrie: familia lui Daniel - părinții și fiii. Sunt doi băieți și o fetiță. Părinții se numesc: Maria și Nicolae. 
Toți sunt veseli și fericiți!

5. David este
a. colegul lui Daniel.
b. fratele Sofiei.
c. fratele lui Marc.

6. Părinții copiilor se numesc
a. Sofia și Daniel.
b. Maria și Nicolae.
c. Marc și Camelia.

1. Daniel  

2. Sofia

3. Tatăl lui Daniel

4. Mama lui Daniel 

5. Matei   
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Citiți textul următor și rețineți felul în care se fac prezentările. Fragmentul face parte din filmul vizio-
nat (Familia  -  o bucurie).      
       
           A se prezenta                                  A prezenta pe cineva      

Sofia: El este David, colegul lui Daniel.                                                                                                                                 
David: (politicos) Mă numesc David și sunt coleg de clasă cu Daniel.
Sofia: (către David) Aceștia sunt părinții noștri, mama, tata. El este frățiorul, Matei. (Mama și tata întind 
mâna spre David și îl sărută).
Matei: (întinde mâna spre David și spune) Eu mă numesc Matei. Sunt frate cu Sofia și cu Daniel.                    
Tata: Ne bucurăm mult că David este cu noi. (către David) Să știi că suntem fericiți că avem copii buni și 
harnici.
Daniel: Și noi suntem fericiți că avem părinți foarte buni.

7. Scrieți un text despre bucurii trăite în familie. Textul să nu depășească 50 de cuvinte.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


