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O mică neînțelegere

1. Exersați-vă talentul de poet! Găsiți cuvintele care rimează din lista următoare și așezați perechile în 
căsuțe:

avion, fericire, urmează, nenorocire, 
covrig, mașină, frig, distructiv, lumină, 

acordeon, constructiv, contează 

1. Bătrânul

„(…) nu avem pretenții mari; deocamdată ne descurcăm.”

„Nu mergem la nicio mare, avem treabă!”

„Se spune că banii nu aduc fericirea.”

„Așteptați demult?”

„Știți, cumva, ce oră e?”

„Aveam senzația că e trecut de prânz.”

 2. Tânăra

3. Tânărul

Acum încercați singuri…
Căsătorie →
Parter →
Spital →
Locuință →

1. Detectați familiile de cuvinte, pornind de la următorul nor de cuvinte. Câte familii ați identificat? 

2. Urmăriți filmul O mică neînțelegere și potriviți personajele cu replicile lor. O replică este în plus! 
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3. Urmăriți filmul din nou și încercuiți varianta corectă (a, b sau c): 

• Personajul în vârstă se așază:
 a. între cei doi tineri;
 b. lângă cei doi tineri;
 c. în fața tinerilor.

• Telefonul tânărului indică ora:
 a. 12.15;
 b. 11.45;
 c. 10.

• Cei doi tineri locuiesc:
 a. într-un apartament închiriat;
 b. în cămin;
 c. în propriul lor apartament.

• Personajul în vârstă deține:
 a. o pensie de urmaș;
 b. o pensie normală;
 c. un salariu mulțumitor.

4. Ce fel de neînțelegeri sau conflicte credeți că sunt surprinse în imaginile de mai jos? 
Descrieți situațiile și personajele din aceste situații. Imaginați-vă cauza neînțelegerii 
sau a conflictului, modul în care personajele au ales să rezolve aceste situații și propu-
neți o alternativă de soluționare pentru cele prezentate. Vă puteți folosi de următoare-
le expresii: cred că, bănuiesc, poate fi vorba despre, după părerea mea, din punctul meu 
de vedere, eu văd, este posibil să, probabil etc. 

1.

3. 4.

5.

2.
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5. Vă mai amintiți sursa neînțelegerii dintre personajele prezentate în filmulețul vizionat? Dar autorii 
replicilor de mai jos? 

„Când îmbătrânești, ți se pare că timpul se scurge mult mai lent.”

„Nu încă, doar locuim împreună. Credem că e mai bine așa, pentru început.”

„E, totuși, mijloc de septembrie. E mai plăcut vara.”

„Căutăm ceva mai mare!”

Să ne reamintim comparativul:

a. de superioritate (mai…):  Credem că e mai bine așa.
b. de egalitate (la fel de, tot atât de, tot așa de…): Credem că e la fel de bine.
c. de inferioritate (mai puțin…): Credem că e mai puțin bine așa. 

Nu se aplică în cazul unor cuvinte precum: mort, viu, întreg, complet, etern, 
inferior, superior, optim, minim, suprem, perfect etc.

6. Formulați comparații după exemplul dat: 

a. Tigru – pisică – rapid
Un tigru este mai rapid decât o pisică. / O pisică nu este la fel de rapidă ca un tigru. / O pisică este 
mai puțin rapidă decât un tigru.

b. Mașină – autobuz – confortabil

c. Măr – miere – dulce

d. Mediul urban – mediul rural – poluat

e. Fructe – dulciuri – sănătos

f. Burghiu – tel – zgomotos

g. Alergat – planorism – periculos
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7. Pe locuri, fiți gata, start! Organizați un concurs de ghicit pe două echipe: feluri de 
mâncare, celebrități, filme, clădiri faimoase, țări etc. Fiecare echipă alege un element 
pe care cei din echipa opusă trebuie să îl ghicească (de ex: Roger Federer) Membrii 
echipei opuse pot formula întrebări comparative (8) și întrebări la care se poate răs-
punde prin DA/NU, tot în număr de 8 (Este un sportiv? Este jucător de tenis? Este mai 
bine situat decât Rafael Nadal? Dar decât Djokovic?) Câștigă echipa care a ghicit cele mai multe elemente. 

8. Sunteți un bun psiholog? Cum au procedat personajele aflate în următoarele situații? Voi ce ați fi făcut 
în locul lor? De ce?

• O familie a fost exasperată deoarece vecinul de palier are probleme de auz care s-au agra-
vat în timp și urmărește programele TV cu sonorul dat foarte tare, atât dimineața devre-
me, cât și seara târziu sau când are insomnii. Familia a decis să se mute din bloc.

• O funcționară de la bancă s-a aflat într-o mare dilemă: a observat cum una dintre colegele 
ei a sustras bani din casa de marcat fără a cere permisiunea cuiva. La momentul respectiv, 
se afla într-un unghi din care camerele de înregistrat nu ar fi putut-o repera. Funcționara 
care a văzut întreaga scenă a raportat problema managerului.

• Mama unei fetițe a aflat de la alți copii că un băiețel din aceeași grupă este foarte agresiv cu 
copiii din jur, inclusiv cu fetița sa. Copilul locuiește cu bunicii, iar părinții săi sunt plecați din 
țară de o bună perioadă. Mama le-a cerut bunicilor să își mute nepotul la o altă grădiniță.

9. Iar acum în scris! Azi sunteți psihologul de serviciu: răspundeți-i personajului care v-a trimis o scri-
soare la redacția revistei unde dați sfaturi celor care vă solicită ajutorul. Aveți și un exemplu: 

Dragă Mihaela,

Mă aflu într-o situație jenantă. Lucrez de vreo doi ani la aceeași companie unde împart biroul cu aceiași 
3 oameni: o colegă și doi colegi. De vreo câteva luni, colega a început să se comporte mai ciudat decât 
înainte: îmi copiază stilul vestimentar, tonul vocii, ba chiar și gestica. Colegii au senzația că mă ironizează, 
dar eu nu știu ce să zic. Pare să fie foarte serioasă, însă este bizar! Oare ce să fac?

Corina

Dragă Corina,

 Este o situație bizară, așa cum ai spus și tu. Înainte să iei o decizie, încearcă să ții un fel de jurnal al bizare-
riilor zilnice: ce a făcut, cum s-a îmbrăcat. Poate este mai bine să consemnezi toate aceste lucruri în cazul 
în care surprinzi vreun tipar. Încearcă să eviți discuțiile cu ceilalți colegi. Este mai puțin indicat, în aceste 
situații, să îi implici și pe alții. Dacă starea persistă sau se accentuează, încearcă să te muți în alt birou. Crezi 
că distanța fizică te-ar ajuta să te simți mai în siguranță?

Mihaela
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Dragă Mihaela,

Totul a început cu o frumoasă relație de colegialitate. Sunt colega de facultate a X de doi ani. De-a lungul 
timpului ne-am ajutat cu diverse: cursuri, proiecte, materiale etc. În ultimul timp, însă, observ că X este 
mai distantă în ce mă privește: pleacă acasă cu alt autobuz (deși stăm foarte aproape), se așază lângă alți 
colegi la cursuri, nu prea răspunde la telefon, pe Facebook nu reușesc să îi vizualizez toate postările și 
multe altele. Oare cum să procedez? Nu vreau să insist mai mult decât este cazul, însă nici nu aș renunța 
la relația noastră de colegialitate.

Georgiana


