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Ca la mama acasă

1. Spune la ce te gândeşti când spui „stil de viaţă” ? Scrie apoi aceste lucruri  în spaţiile de mai jos. 

Stil de viaţă
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Împărţiţi-vă în două grupe. Oferiţi definiţii ale unui stil de viaţă activ (grupul 1)/pasiv gru-
pul 2). Oferiţi exemple cu tipurile de activităţi/exemple de lipsă de activităţi care ilustrează 
aceste două stiluri de viaţă. Puteţi să vă inspiraţi din imaginile de mai jos, dar puteţi oferi şi 
alte exemple.

GRUPUL 1 GRUPUL 2
Stil de viaţă ACTIV Stil de viaţă PASIV

Să te plimbi în parc.  Să stai în casă, la  televizor.

a. b. c. d.

e. f.
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3. Ce fel de stil de viaţă ai tu? Pasiv sau activ? Descrie-l în câteva fraze. Menţionează: ce activităţi faci 
în general dimineaţa, la amiază, seara şi noaptea;  ce fel de alimentaţie ai şi care sunt orele de somn.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CONDIȚIONAL PREZENT

Forma afirmativă. Regulă de formare:

Eu aş                 

Tu ai 

El/Ea ar       

Noi am          + infinitiv fără „a”   (mânca/dormi/dansa/fuma etc.)

Voi aţi

Ei/Ele ar

Forma negativă. Regulă de formare:  Nu + forma afirmativă: ex. nu aş mânca (n-aş mânca); nu ai dormi 
(n-ai dormi); nu ar fuma (n-ar fuma) etc.

}
4. Vorbeşte  despre beneficiile pe care crezi că ţi le-ar oferi un stil de viaţă activ şi sănătos. 
4.1. Lucrați în perechi! Folosiți condiţionalul prezent, lucrând după model:
Model:

a face sport→a fi mai sănătos/-ă

Elevul A: Ce s-ar întâmpla dacă ai face sport?
Elevul B: Dacă  aş face sport, cred că aş fi mai sănătos.

a ieşi la plimbare→a fi mai relaxat/-ă
Elevul A: Ce s-ar întâmpla dacă ai ieși la plimbare?
Elevul B:  Dacă aş ieşi mai mult la plimbare, probabil aş fi mai relaxat.
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CONDIȚIONALUL PREZENT AL VERBELOR REFLEXIVE,
 cu pronume reflexiv în ACUZATIV

Forma afirmativă. Regulă de formare:

Eu m-aş                 

Tu te-ai 

El/Ea s-ar         +  infinitiv fără „a”   (distra/duce/ odihni etc.)

Noi ne-am                   

Voi v-aţi

Ei/Ele s-ar 

Forma negativă. Regulă de formare:   Nu + forma afirmativă:

ex. nu m-aş distra, nu te-ai  duce; nu s-ar odihni etc.

}

a. a dărui mai mult→a fi mai fericit
b. a gândi pozitiv→a avea succes
c. a face mai multă mişcare→a fi mai bine dispus/ă
d. a iubi mai mult→a fi mai fericit/ă
e. a renunţa la orgoliu→a fi mai apreciat de ceilalţi
f. a respecta mediul şi diversitatea→ a fi mai înţelegător/înţelegătoare
g. a asculta mai mult→a-i înţelege pe cei din jur
h. a fi mai înţelept/înţeleaptă →a fi mai tolerant/ă   

4.2.  Foloseşte condiţionalul prezent al verbelor reflexive, după următorul model:
Dacă+ condiţional prezent (verbe reflexive), probabil/cred că + condiţional prezent.
                    Dacă m-aș odihni mai mult, probabil că nu aș fi nervos.

a. a se odihni mai mult→a nu fi nervos/nervoasă
b. a se hrăni mai bine şi sănătos→ a nu avea depresie
c. a nu se enerva→a înţelege mai mult
d. a se plimba→a fi mai relaxat/ă
e. a se culca→ a fi mai odihnit/ă
f. a se trata→a fi sănătos
g. a se spăla pe dinţi→a nu avea probleme dentare
h. a se îngrăşa mult → a avea probleme cardiace

5. Citiţi sfaturile de mai jos.
a. Spuneţi cu care dintre ele sunteţi de acord şi pe care le-aţi urma. 
b. Ce fel de stil de viaţă promovează aceste sfaturi?
c. Ce s-ar putea întâmpla dacă aţi urma fiecare sfat? Răspundeţi, folosind condiţionalul prezent. Ur-
maţi modelul:

•	Dacă aş consuma în fiecare zi băuturi alcoolice, aş putea ajunge un alcoolic/o  alcoolică.
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a. Consumaţi în fiecare zi băuturi alcoolice!
b. Mâncaţi doar alimente de origine animală! Sunt bogate în proteine.
c. Fumaţi cel puţin un pachet de ţigări pe zi! Veţi fi mai calmi!
d. Dormiţi ziua şi lucraţi în linişte noaptea! Noaptea oraşul este mai liniştit.
e. Relaxaţi-vă deseori în faţa televizorului şi mâncaţi chipsuri şi popcorn! 
f. Mâncaţi cartofi prăjiţi şi friptură de porc de fiecare dată când aveţi poftă! Este o mâncare gustoasă!
g. Evitaţi alimentele care conţin fibre vegetale!
h. Consumaţi multă ciocolată!  Vă ridică starea de spirit!
i. Faceţi tot ceea ce aveţi chef, fără rezerve! Trăiţi-vă viaţa cum vă place! Doar una aveţi! Trăiţi clipa!

6. În chirie. Câteva reguli de convieţuire...
După cum se ştie, mulţi studenţi care nu locuiesc în cămin împart chiria, locuind împreună. Care cre-
deţi că ar fi regulile pentru o bună convieţuire?  Exprimaţi-vă părerea, folosind expresii precum: 

Cred că ar fi bine să... /ar trebui să... 
 Aş sugera să... 

Puteţi ţine cont de sugestiile de mai jos, dar puteţi formula liber şi alte păreri. 
Model: a face o listă cu regulile generale de convieţuire → Cred  că persoanele care locuiesc împreună ar trebui să 
facă o listă cu regulile generale de convieţuire în acea casă.

a. a împărţi responsabilităţile/sarcinile şi a le respecta
b. a împărţi în mod egal cheltuielile casei/apartamentului (chiria, facturile, cheltuielile de bloc etc.)
c. a se ocupa împreună de întreţinerea casei/apartamentului
d. a nu fi dezordonaţi
e. a respecta independenţa şi intimitatea colegului/colegilor de apartament
f. a anunţa colegul/colegii de apartament când vine cineva în vizită

(vizionare+ascultare,  individual)

7. Vizionaţi filmul Ca la mama acasă... şi decideți dacă enunțurile sunt adevărate (A)  sau false (F). Scri-
eţi în căsuţe A sau F.

a. Matei iese ziua cu prietenii în oraş. 

b. Fiul are 21 de ani. 

c. El consideră că somnul este sănătos. 

d. Mama îi oferă mai întâi orez cu carne. 

e. Femeia consideră că un ceai verde l-ar mai trezi puţin pe fiul ei. 

f. Ea nu cumpără niciodată caşcaval. 
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8. Vizionaţi din nou filmul. Numerotaţi imaginile de mai jos în ordinea în care apar ele în conversaţia 
dintre  mamă şi fiu. Scrieţi cifra potrivită sub ele, în căsuţe. Atenţie, o imagine este în plus!

9. Lucraţi în perechi. Imaginaţi-vă o conversaţie la telefon cu privire la decizia lui Matei, 
personajul din filmul vizionat.

Studentul A: Imaginează-ţi că eşti Matei. A doua zi îl suni pe prietenul tău cel mai bun/o suni pe prietena ta 
cea mai bună şi îi comunici ce decizie ai luat cu privire la viitorul tău: iei viaţa pe cont propriu începând din 
această zi şi  nu mai locuieşti cu părinţii sau rămâi în continuare acasă la mama pentru următorii 3-5 ani. 
Comunică-i decizia prietenului/prietenei. Argumentează alegerea făcută (oferă minimum 3 argumente). 

Studentul B: Eşti prietenul/prietena lui Matei. Primeşti un telefon de la el, asculţi ce decizie a luat şi de ce, iar 
apoi îţi comunici părerea cu privire la  decizia lui. Prezintă-i care ar fi avantajele, dar şi dezavantajele modului 
de viaţă pe care e hotărât să-l aleagă.

10. Se ştie că igiena somnului este un mod de viaţă, iar calitatea somnului e influenţată 
de mai mulţi factori. Ce sfaturi i-aţi da unui pacient care ar dori să-şi îmbunătăţească 
somnul? Imaginaţi-vă că vă adresaţi direct pacientului. Puteţi face referire la: alimen-
taţie, exerciţiile fizice, orele de somn, mediul în care doarme.


