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Pe covorul roșu 

Joc. Să aruncăm un ochi în garderoba colegilor! Persoana cea mai apropiată de ușă răs-
punde la prima întrebare. Apoi, numește un coleg care răspunde la următoarea între-
bare… și tot așa până ce se termină întrebările.

Ce haine porți 
acum?

Ce haine poartă 
colegul din 
dreapta ta?

Ce vei purta 
mâine, la școală?

Care sunt 
ultimele haine 

pe care le-ai 
cumpărat?

De obicei, probezi 
hainele pe care le 
cumperi? De ce?

Ce porți când 
dormi?

Când te îmbraci, 
care e prima 

haină pe care o 
iei pe tine?

Câte perechi de 
papuci ai?

Care este cea 
mai scumpă 
haină pe care 
ai cumpărat-o 

vreodată? Cât a 
costat?

Ce haine ai purtat 
de ziua ta?

Cât de des porți 
costum?

Când ai purtat 
ultima dată o 

pălărie?

Cu ce se îmbracă 
și se încalță, de 
obicei, oamenii, 
iarna, la munte?

Cu ce haine 
te îmbraci, 

de obicei, în 
weekend?

Ai haine pe care 
nu le-ai purtat 

niciodată? Care 
sunt acestea?

Care e prima 
haină pe care 
o dai jos de pe 

tine când ajungi 
acasă?

Care este haina ta 
preferată? De ce?

Ce haine 
cumperi cel mai 

des? De ce?

Ce haine porți, de 
obicei, la școală?

Când erai mic/
mică, te-au 

obligat vreodată 
părinții să porți 
ceva ce nu ți-a 

plăcut? Ce?

Ce haine
ai purtat ieri?
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3. Scrieți cuvintele de mai jos sub imaginile corespunzătoare.

pantofi cu toc, geantă-plic, blană, sandale, papion, lănțișor, botine, fular

  1.   2.

  4.

  6.   7.   8.

  5.

  3.

3. Vizionați un fragment dintr-o emisiune mondenă și completați spațiile libere de mai jos. Scrieți două 
sau trei cuvinte.

Balul Operei este un eveniment pentru oamenii   1.  din oraș. Partici-
panții nu au știut însă că   2.  trebuie să te îmbraci elegant și și să eviți 
decolteurile și rochiile transparente. Unele persoane au îmbrăcat haine care nu au ce căuta pe 
  3.  . O doamnă a purtat botine, dar ar fi trebuit să poarte pantofi cu  
  4. . O altă doamnă a purtat cizme, însă o pereche de   5.  
ar fi fost mai potrivită. O a treia doamnă a combinat pantofii negri cu o 
  6. . Unii participanți și-au ales bine ținutele. Un domn a purtat 
costum, cămașă și   7. , iar partenera lui a asortat la rochia aurie o  
  8.  neagră.
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4. Descrieți ținutele persoanelor de mai jos, care participă la un concert de muzică clasică. 
Spuneți dacă aceste ținute sunt potrivite pentru un astfel de eveniment. Argumentați.

a. a. a. a. a. a.

5. Rezolvați chestionarul de mai jos. Adunați punctele și citiți descrierea din dreapta punctajului obținut. 
Descoperiți dacă vă îmbrăcați la modă. 

Ești sau nu în pas cu moda?

a. Vezi o pereche de papuci foarte frumoși într-un magazin din centru, dar sunt foarte scumpi.
Ce faci?

1. Îi cumpăr. Cheltuiesc întotdeauna mulți bani pe haine.
2. Îi admir și plec mai departe. Pot cumpăra o pereche mai ieftină dintr-un alt magazin. 
3. Îi cumpăr dacă sunt de calitate și dacă îi poți purta mult timp de acum înainte.

b. Vrei să cumperi o pereche de blugi.
Pe care o alegi?

1. Pe ce mai confortabilă.
2. Pe cea „la modă” acum.
3. Pe cea mai neobișnuită.

c. De ziua ta, mama îți face cadou un pulover care nu îți place.
Îl porți?

1. Da. Nu vreau să o supăr pe mama, dar sper ca prietenii mei să nu mă vadă îmbrăcat cu el.
2. Nu. Nu vreau ca prietenii mei să creadă că sunt demodat.
3.  Bineînțeles. Mama îmi alege întotdeauna hainele.

d. Prietenul tău/Prietena ta vine la școală îmbrăcat/îmbrăcată cu aceleași haine ca tine.
Ce părere ai?

1. Nu îmi place când cineva mă imită și poartă aceleași haine.
2. Mă bucur. Înseamnă că îi plac hainele mele.
3. Nu sunt singurul/singura care cumpără haine ieftine. 

e. Ai nevoie de haine noi.
Îți place să mergi la cumpărături?

1. Îmi place să merg la cumpărături, dar nu merg des, ci numai când am nevoie de ceva.
2. Ador să merg la cumpărături. Trebuie să am în garderobă haine la modă.
3. Urăsc să merg la cumpărături. Prefer să o rog pe mama să îmi cumpere haine. 
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6. Motivați fiecare răspuns dat la exercițiul de mai sus. Sunteți de acord cu descrierea 
din dreapta punctajului obținut? Argumentați!

Să fii la modă nu e o prioritate pentru tine. Preferi hainele comode.
Nu-ți pasă ce cred ceilalți despre felul în care te îmbraci.

Bravo! Ești la modă, dar ai un stil propriu de a te îmbrăca. Îți plac hainele la modă,
dar le alegi doar pe cele care ți se potrivesc. 

Porți haine la modă, dar încă nu ți-ai descoprit propriul stil. Porți numai haine care crezi că 
le-ar plăcea și celorlalți. E timpul să începi să cumperi și ce ți-ar plăcea ție să porți.
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