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Pregătiri pentru bâlci

1. Încearcă să răspunzi la întrebările de mai jos, înainte de vizionarea filmulețului.

a. Ce crezi că este un bâlci?

b. Ai fost vreodată la un bâlci?

c. Ce trebuie să cumperi de la bâlci?

2. Vizionați filmulețul Pregătire pentru bâlci și alegeți varianta corectă pentru fiecare item. Un sigur 
răspuns este corect.

1. Fetița va purta
a. o rochie albă cu buline roșii.
b. o rochie albă cu buline roz.
c. o rochie roșie cu buline roz.

2. Bunica își compară nepoata cu
a. o turtă dulce.
b. o vată pe băț.
c. o acadea.

3. La bâlci, fetița dorește
a. mititei și dulciuri.
b. mititei și friptură.
c. dulciuri și limonadă.

4. Fundița roșie va fi potrivită pentru
a. părul blond.
b. rochiță.
c. cn cadou.

5. Pentru a se da în tiribombă și în carusel, fetița îi cere voie
a. mamei.
b. bunicului.
c. tatălui.
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3. Urmăriți înregistrarea și puneți în ordine dulciurile și mâncarea ce pot fi cumpărate de la bâlci. Apoi, 
pe spațiile punctate, scrieți denumirile lor.

4. După ce ați citit ce scrie în bulina din partea dreaptă, articulați hotărât și nehotărât 
cuvintele din tabelul de mai jos. 

Substantiv Articulat hotărât, 
singular

Articulat hotărât,
plural

Articulat 
nehotărât,

singular

Articulat nehotărât, 
plural

sărbătoare

spectacol

plimbare

dorință

surpriză

Să ne amintim!

Articol hotărât      Articol nehotărât
-a/-l                          o/un

      -ei/lui                       unei/unui
-le/-i                         niște
  -lor                          unor
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5. Lucrați în perechi! Imaginează-ți că participi pentru prima dată la un bâlci. Seara îl suni pe prietenul 
tău pentru a povesti despre eveniment. Prietenul tău trebuie să se arate interesat de ce ai văzut tu și să te 
invite la un bâlci, în orașul lui, pentru a face comparație apoi între cele două.

Elev 1: Tu, care ești foarte încântat de bâlci;
Elev 2: Prietenul tău, care te ascultă și te invită la bâlciul din orașul lui.


