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Ca la mama acasă
Fişa 3

 Fețele stresului și fețele lipsei de stres
1. Priviți imaginile de mai jos. Potriviți  cuvintele cu imaginile. Scrieți sub fiecare imagine litera/
literele răspunsului potrivit. 

a. speriat
b. furios 
c. trist/supărat
d. vesel/bucuros
e. fericit

f. certăreț
g. nervos
h. generos
i. ambițios
j. îngrijorat/disperat
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2. Lucrați în perechi! Alegeți o imagine de la exercițiul anterior și vorbiți despre personaj. 

Elevul A: Spune-i colegului/colegei ce face personajul, care e starea lui de spirit. În funcție 
de situație, precizează față de cine crezi că are acest comportament.

Elevul B: Ascultă ce spune colegul/colega, apoi explică de ce crezi că se comportă 
personajul așa sau de ce crezi că are această stare de spirit.

3. Găsiți în coloana din dreapta cuvintele opuse  pentru cuvintele din coloana din 
stânga. Trageți linii de la cifră la litera potrivită.

4. Lucrați în perechi! Formulați enunțuri după model:
Model:
Elev/Student A: Nu sunt speriat/speriată.
Elev/Student B: Deci, ești curajos/curajoasă.

5. Formați opusul adjectivelor, după indicațiile date:

- ne + adjectiv:

a.  linișit ≠  
b.  politicos ≠
c.  cinstit ≠
d.  încrezător ≠ 
e.  sociabil ≠ 
f.  comunicativ≠
g.  agresiv≠

1. speriat/fricos
2. agitat
3. furios/nervos 
4. trist/supărat
5. certăreț
6. obosit
7. disperat, pesimist
8. generos
9. harnic
10. ambițios
11. energic
12. arogant

a. vesel/fericit

b. curajos

c. relaxat

d. calm, liniștit

e. încrezător, optimist

f. leneș

g. odihnit

h. epuizat

i. modest

j. zgârcit/avar

h.  plăcut≠
i.  serios≠
j.  loial≠
k.  răbdător ≠
l. pretențios ≠
m.  sănătos ≠

n.  mulțumit ≠

-dez + adjectiv:

a. organizat ≠
b. ordonat ≠
c. echilibrat ≠
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6. Scrieți substantivele corespunzătoare următoarelor adjective. Alegeți din chenarul următor:

tristețe, furie, nervozitate, veselie, generozitate, hărnicie, liniște, neliniște, curaj, grijă, lene, bucurie, 
oboseală, frustrare, disperare, pretenție, sănătate,  minciună

a. furios→
b. trist→ 
c. vesel → 
d. bucuros → 
e. nervos → 
f. disperat → 
g. generos → 
h. harnic → 
i. curajos → 
j. liniștit  → 
k. neliniștit → 
l. leneș → 
m. îngrijorat → 
n. mincinos→ 
o. obosit→
p. frustrat→ 
q. pretențios → 
r. sănătos→ 

Puțină gramatică

Nu uita! Stresul este reacția ta la anumite persoane, situații!

Să ne amintim!

Mă 
Te
Îl/O                    +  stresează subst.sg./pl.+art.hot.                            
Ne 
Vă
Îi/Le

Ex.         Mă stresează                 șeful/șefii.

                                                 examenul/examenele.
                                                  mama.
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7. Lucrați în perechi!! Întrebați și răspundeți. Află ce motive de stres are colegul/colega și ce 
comportament  are.

a.  Află cine îl/o stresează, dar și cine nu-l/n-o stresează. Pentru răspuns, colegul/colega poate să aleagă 
din lista de mai jos sau poate oferi alte exemple:

profesori, părinți, director, copii, bătrâni, colegi, prieteni, frați, surori, lume, doctor

b. Află ce îl/o stresează, dar și ce nu-l/n-o stresează. Pentru răspuns, colegul/colega poate să aleagă 
din lista de mai jos sau poate oferi alte exemple:

cursuri, practică, viață, program (de cursuri), sesiune (de examene), culoare, mașini

c. Află cum reacționează dacă nu reușește să obțină ceea ce își dorește. Cum se simte și ce face?

Puțină gramatică           Să ne amintim!

    Sg.                                                                        Pl.
CÂT + subst. masc./neutru sg.   →                                

Cât lapte bei? Cât vin bei?

CÂŢI + subst. masc. pl.    

Câţi prieteni ai?
CÂTĂ + subst. fem. sg.   

Câtă bere bei? 

Câtă ciocolată mănânci?              

CÂTE + subst. fem./neutru pl.   

Câte dulciuri mănânci pe zi?

8. Lucrați în perechi!  Aflați informații despre stilul vostru de viață. Întrebați și răspundeți, după model. 
Folosiți cât/câtă/câți/câte.

Model:  
timp/ a petrece cu prietenii  →  -  Cât timp petreci cu prietenii?
- Destul de mult. Petrec sfârșitul de săptămână cu prietenii. Dar tu?
- ...

a. apă/a bea pe zi

b. mese/a lua pe zi

c. ore pe săptămână/ a petrece  studiind

d. timp/a petrece singur/singură, doar tu cu tine

e. cafea/a bea pe zi

f. ceai/a bea pe zi

g. ore pe noapte/a dormi

h. ore/a petrece la televizor/la calculator

i. kilometri/a merge pe jos pe săptămână

j. timp liber/a avea pe săptămână

k. excursii/a face pe an

l. mișcare/a face pe zi

m. melodii/a asculta pe zi

n. cărți/a citi pe lună

o. zile/a ieși în oraș, la plimbare

p. cumpărături/a face pe săptămână

q. persoane/a ajuta pe săptămână

r. legume/a mânca pe zi

s. fructe/a mânca pe zi

t. consultații medicale/ a face pe an
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Efectele stresului

9. Care sunt efectele stresului? Scrie în casetele de mai jos ce schimbări  observi la tine când ești stresat/
stresată.  Fă referire la
	corp (simptome fizice), 
	minte (starea mentală), 
	emoții (starea emoțională), 
	comportament (simptome comportamentale).

  

Puțină gramatică           

Să ne amintim!               GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVULUI

Comparativul 
•	 Comparativul de egalitate: 

•	 adj. + ca/cât: E subţire ca o balerină. E mare cât un munte. 
•	 tot așa de... ca (și): El e tot așa de generos ca și fratele lui. 
•	 tot atât de... ca (și): George e tot atât de calm ca și Marcel. 
•	 la fel de... ca (și): Ea e la fel de orgolioasă ca și el.            

•	 Comparativul de superioritate: mai + adj... decât/ca : Ești mai rău decât un diavol. Ești mai rău ca 
dracu'! (colocvial)

•	 Comparativul de inferioritate: 
•	 mai puţin + adj + decât/ca: El e mai puţin harnic decât ea. 

Observaţii: Comparativul de inferioritate poate fi întărit de unele adverbe precum, mult, sau poate fi atenuat 
de un pic, puţin. 
Exemple: În realitate el e mult mai rău decât pare. 
Ea e un pic mai/puţin mai înţeleaptă decât el.

Superlativul

Superlativul relativ:

•	 de superioritate:
•	 cel mai + adj. + dintre ( + plural): El e cel mai curajos dintre toţi
•	 cel mai + adj. + din ( + singular): El e cel mai curajos din grupă. 

•	 de inferioritate:
•	 cel mai puţin + adj. + dintre ( + plural): El e cel mai puţin fricos dintre toţi.
•	 cel mai puţin + adj. + din ( + singular): El e cel mai puţin fricos din grupă. 

 Observaţii: Superlativul relativ se poate folosi și în absenţa celui de-al doilea termen de comparaţie: 
Ea este cea mai frumoasă.
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Superlativul absolut:   foarte+adj.  Copilul e foarte isteţ.  
•	 Superlativul absolut se poate exprima și prin repetiţia adjectivului: Este o femeie rea rea.
•	 Superlativul absolut se poate construi și cu:
•	  adverbul tare + adj. ( mai ales în limba vorbită). Este un om tare bun! 
•	 atât de/așa de + adj. (în exclamaţii) 

•	 Ești atât de furios! Ești așa de certăreț! 
•	 unele prefixoide, precum:arhi-, extra-, hiper-, super-, supra-, ultra- :

•	 El este arhicunoscut. Sunt superaglomerat. E supertare! 
•	 unele adverbe de întărire precum extraordinar, extrem + „de”: El e un om extraordinar de dificil.

6

Puțină gramatică           

Soluții pentru o viață mai calmă

10. Lucrați în trei! Primul elev/student este Dan și interpretează prima 
prezentare. Este vorba despre un mesaj de pe blogul unui specialist, Cum 

să controlăm stresul!  Al doilea este George și comunică  al doilea mesaj. Al treilea elev/student ia notițe, iar 
apoi face o comparație între cei doi. În comparație, trebuie să facă referire la: calități și defecte, stil de viață, 
felul în care controlează fiecare stresul. 

 Bună! 
Sunt Dan, sunt student la Medicină în anul II și vă scriu pentru că am nevoie de un sfat.
Mă simt foarte obosit, chiar epuizat. Am un stil de viață foarte stresant. Mă stresează programul  cursurilor, dar 
uneori mă stresează și oamenii cu care colaborez. Am cursuri de dimineața până seara. Am pauză de masă între 
12 și 14. Am foarte mult de studiat și cred că sunt prea agitat. Așa îmi spun colegii. Vreau ca lucrurile să fie perfecte. 
Dar nu reușesc întotdeauna. Sunt pretențios, e adevărat, dar muncesc foarte mult. Sunt un om corect, serios, sincer 
și aștept ca și colegii și prietenii mei să fie la fel. Mă enervează oamenii necinstiți, neserioși, neloiali. Să am de-a face 
cu astfel de oameni, pentru mine e o cauză de stres. Simt că uneori nu pot controla toate lucrurile și acest lucru mă 
supără, mă face să fiu prea agitat sau extrem de nervos. Am început să fumez. Ştiu că nu e bine, dar dacă fumez 
2-3 țigări pe zi, parcă mă simt un pic mai relaxat. Ştiu însă că nu e  o soluție sănătoasă. Ce mă sfătuiți să fac?
 Aștept răspunsul dumneavoastră. 

 Cu respect,
 Dan (dan.d@yahoo.it)

 Salut! Sunt George. Am 22 de ani. Sunt student la Farmacie. Vă felicit pentru acest blog! Am văzut că ați 
cerut și păreri personale cu privire la modul în care putem să controlăm stresul. Am decis să scriu și eu câteva 
rânduri despre mine și experiența mea de viață. Am fost un om extrem de stresat, dar încet-încet am învățat că 
stresul este reacția noastră la anumite persoane sau situații. Atunci când am văzut că nu pot schimba lucrurile, 
m-am schimbat eu. Am învățat să fiu mai tolerant, mai răbdător și am învățat să gândesc pozitiv. Am învățat și că 
trebuie să mănânc sănătos, pentru că alimentația ne influențează creierul și modul de gândire. Am învățat să evit 
persoanele negative, invidioase, nemulțumite, care critică mereu și lângă care nu pot zâmbi. Îmi place să mă bucur 
de viață. Am învățat că nu trebuie să mă plâng de nimic. Ştiți cum se spune... „Când viața îți oferă multe lămâi, fă 
o limonadă!”. Deci, cred că trebuie să  vedem mai mult ce este bun în viața noastră și să vedem mai puțin ce este 
rău. Se mai spune că frumusețea stă în ochii care privesc. Dar, cu siguranță, mai am multe lucruri de învățat...                   
Numai bine!
 George
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11. a. Vizionaţi filmul Ca la mama acasă... şi  alegeți varianta corectă. Încercuiți litera răspunsului corect.
1) Mama e nemulțumită pentru că

a. Matei doarme prea mult.
b. Matei doarme ziua și umblă noaptea.

2) Fiul se supără și amenință că
a. o să plece de-acasă.
b. o să fumeze.

3) Mama îi poate oferi fiului și
a. cartofi pai cu o salată.
b. cartofi fierți sau copți cu o salată.

4) În final Matei decide să mănânce
a. o salată fără pâine.
b. o salată cu pâine.

11. b. Vizionaţi din nou filmul Ca la mama acasă... şi  completaţi enunţurile de mai jos. Scrieţi un singur 
cuvânt  pentru  fiecare spaţiu.

1) Mama vrea să știe dacă lui Matei îi este .
2) Ea recunoaște că e enervantă, dar doar .
3) Matei îi spune mamei că dorește să facă ce vrea cu  lui.
4) Matei dorește mâncare gustoasă și .

12.  Ai citit mesajul lui Dan (la ex.  10). Răspunde-i lui Dan  (dan.d@yahoo.it) și oferă-i 
câteva sfaturi pentru un stil de viață mai bun. Spune-i ce crezi că trebuie să facă pentru a nu 
mai fi atât de stresat.

Când viaţa e puţin mai acră…
Gustă o  glumă! Şi...  se îndulcește îndată!

Dacă ești trist, încearcă să zâmbești. Moartea e mai 
rea! Dacă ești nervos, încearcă să zâmbești.

Moartea e mai rea!  Şi dacă ești mort...
Zâmbește! Răul a trecut...

(text adaptat după sursa:  http://
www.pensieriparole.it/aforismi/
saggezza/frase-9653)
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11. a. Vizionaţi filmul Ca la mama acasă... şi  alegeți varianta corectă. Încercuiți litera răspunsului corect.

1) Mama e nemulțumită pentru că
a. Matei doarme prea mult.
b. Matei doarme ziua și umblă noaptea.

2) Fiul se supără și amenință că
a. o să plece de-acasă.
b. o să fumeze.

3) Mama îi poate oferi fiului și
a. cartofi pai cu o salată.
b. cartofi fierți sau copți cu o salată.

4) În final Matei decide să mănânce
a. o salată fără pâine.
b. o salată cu pâine.

11. b. Vizionaţi din nou filmul Ca la mama acasă... şi  completaţi enunţurile de mai jos. Scrieţi un singur 
cuvânt  pentru  fiecare spaţiu.

1) Mama vrea să știe dacă lui Matei îi este 
2) Ea recunoaște că e enervantă, dar doar 
3) Matei îi spune mamei că dorește să facă ce vrea cu  lui.
4) Matei dorește mâncare gustoasă și 

12.  Ai citit mesajul lui Dan (la ex.  10). Răspunde-i lui Dan  (dan.d@yahoo.it) și oferă-i câteva sfaturi 
pentru un stil de viață mai bun. Spune-i ce crezi că trebuie să facă pentru a nu mai fi atât de stresat.

Mesaj nou

Către:

Subiect:

Trimite
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13. Vorbiți despre personajele din film: Matei și mama. Spuneți ce comportament are fiecare, dacă și 
unde greșește fiecare și ce credeți că trebuie să facă ei pentru un stil de viață mai bun.


