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O cină fără drame

1. Găsiți pentru fiecare imagine cuvântul potrivit și completați rebusul. Descoperiți cuvân-
tul de pe verticală și definiți-l oral.
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2. Asociați cuvintele din coloana A cu definițiile din coloana B:

        A        B

 1. poluare          a. foc mare ce cuprinde o clădire sau o pădure 

 2. cutremur                  b. acoperirea unei porțiuni de uscat cu o cantitate mare de apă

 3. inundație                  c. contaminare sau acționare nocivă asupra mediului înconjurător

 4. incendiu          d. omor în masă, acțiune sângeroasă

 5. masacru          e. loc unde sunt sacrificate animalele pentru obținerea cărnii

 6. abator          f. mișcare puternică a scoarței pământului

3. Găsiți perechile de animale din lista de mai jos și transcrieți-le în tabel: găină, motan, gâscan, cerb, vacă, 
oaie, cocoș, taur, capră, porc, iapă, gâscă, căprioară, scroafă, pisică, armăsar, țap, berbec.

femelă mascul

4. Ascultați prima parte a dialogului dintre doi soți (până la De la magazin...) și completați 
spațiile libere cu câte un cuvânt:

Soțul ajunge acasă înfometat și nerăbdător să mănânce o 1.  de pui. Când femeia îi 

spune că nu vor mai consuma carne niciodată, acesta crede că soția lui trebuie să țină 2.  . 

După ce ea îl asigură că este sănătoasă, bărbatul crede că aceasta vrea să 3. . Cum nici 

acesta nu este motivul, soțul devine tot mai nedumerit. Soția îi 4.  faptul că ignoră 

ceea ce se întâmplă în jurul lui și îl întreabă supărată dacă știe de unde provine 5. 

pe care ei o consumă.
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5. Ascultați întregul dialog dintre cei doi soți și stabiliți dacă următoarele afirmații sunt 
adevărate (A) sau false (F):

a. Soțul este uimit că soția sa nu l-a așteptat cu o cină gătită.

b. Soția nu va mai găti carne pentru că trebuie să țină regim. 

c. Femeia avea de gând să țină o dietă, dar soțul ei a convins-o să se răzgândească.

d. Bărbatul crede că soția lui este afectată de vreo știre auzită la TV.

e. Femeia a hotărât să nu mai mănânce carne în urma vizionării unui documentar.

f. Documentarul prezenta condițiile în care sunt executate unele animale pentru carne.

6. Ascultați doar a doua parte a dialogului dintre cei doi (de la Tu ai idee de unde provine carnea pe care 
o mâncăm NOI?) și alegeți varianta corectă de răspuns:

1. Bărbatul crede că toată carnea pe care o consumă provine a. de la magazin.
         b. din ferme.
         c. din ferme și crescătorii.

2. Femeia a aflat despre condițiile în care sunt sacrificate animalele a. de la știri.
                    b. dintr-un documentar.
                    c. de pe internet.

3. Documentarul dezvăluia felul în care sunt sacrificați a. mieii.
                                               b. vițeii.
            c. mieii și vițeii.

4. Soția compătimește traiul găinilor din crescătorii, din cauza faptului că sunt 
 a. înghesuite în cuști foarte mici.
 b. omorâte când nu mai fac ouă.
 c. tăiate pentru carne.

5. Soția hotărăște să nu mai mănânce niciodată a. carne.
                                                                                    b. ouă.
                                                                                    c. carne și ouă.

7. Lucrați în perechi! 
Elevul A: Imaginează-ți că lucrezi într-o asociație pentru protecția mediului și ți se ia un 
interviu. Vorbește despre principalele probleme legate de mediul înconjurător și propune 
câteva soluții.

Elevul B: Ești reporter și îi iei un interviu colegului tău. Pune întrebări despre principalele 
activități desfășurate de asociația din care face parte, despre problemele întâmpinate și 
despre soluțiile propuse.
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8. Consideră că ești membru al unui grup care luptă pentru protecția animalelor. Realizează un afiș 
care să determine cât mai mulți oameni să se alăture grupului tău. Desenează sau inserează o imagine 
sugestivă. Găsește un slogan potrivit ca titlu și scrie câteva rânduri cu scopul de a convinge oamenii să 
participe la activitățile grupului tău.


