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1. Potriviți imaginile cu propozițiile de mai jos.

UN PROGRAM SĂNĂTOS

1. Vlad se îmbracă cu un tricou.
2. Mirela și Dan se plimbă prin parc.
3. David se trezește la ora 7.
4. Ana si Maria  se uită la televizor în �iecare seară.
5. Cristi se joacă pe calculator.
6. Alin se spală. a.

b.
c.

d.

e.
f.
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2. Puneți verbele din paranteză la forma potrivită și 
descoperiți ce program are Iepurici într-o zi de școală. 

 În �iecare dimineață, (a se trezi) 1. ............................................................... la ora opt. Mă duc la 
baie și (a se spăla) 2. ............................................................................... pe față și pe dinți. (A se îmbrăca) 
3. ........................................................... cu uniforma și plec la școală.  
 La ora 10, este pauza mare. Mănânc un sendviș gustos, apoi ies în curte,  unde (a se 
întâlni)  4. ................................................................. cu Alex, vecinul meu de la etajul doi. (A se plimba)  
5. ........................................................... zece minute și povestim despre ce facem în weekend.
 La ora 12, termin orele și mă duc acasă. Mănânc, apoi dorm o jumătate de oră. După 
aceea, (a se juca) 6. ................................................................................. pe calculator, iar seara (a se uita)  
7. ..................................................................................... la serialul meu preferat.  La ora zece, (a se culca) 
8. ..........................................................., pentru că dimineață (a se scula) 9. ........................................................
devreme.

3. Vulpița Codița și Arici cu Lipici vorbesc despre programul lor 
zilnic. Ascultați câteva informații și potriviți acțiunile din coloana 
B cu persoanele din coloana A.

Coloana A

1.

2.

Coloana B

a. Mănâncă mâncare sănătoasă la prânz.
b. Se joacă pe calculator.
c. Se trezește la ora opt fără un sfert.
d. Doarme la amiază.
e. Nu se culcă înainte de a face ghiozdanul.
f. Se plimbă în aer liber.
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4. Lucrați în perechi! Vorbiți cu un coleg despre programul vostru zilnic. 
Stabiliți asemănările și deosebirile, apoi raportați clasei.

Eu

__________________________


