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Ce vrei să fii când vei crește?

1. Asociați profesiile cu obiectele potrivite:

1. cântăreț

2. pictor

3. doctor

4. poștaș

5. polițist

6. boxer

2. Completați meseriile după model:

 

Model: doctor -  doctoriță

a. pictor - 

b. repoter - 

Model: polițist - polițistă

c. dentist - 

d. farmacist - 

Model: scriitor - scriitoare

e. vânzător - 

f. antrenor - 
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3. Ce spune persoana din imagine despre munca sa? Potrivește imaginile cu următoarele replici:
a. Trebuie să termin volumul doi în curând. Cititorii mei abia așteaptă!
b. Mama nu este de acord nici acum cu meseria mea... crede că e periculoasă.
c. Astăzi am salvat o fetiță dintr-o casă în flăcări. Sunt recunoscător că pot să ajut oamenii.
d. Ce plictiseală! Nu am mai găsit o știre bună de trei săptămâni.
e. Câte probleme au pacienții mei... Ce bine că eu am avut mereu o dantură sănătoasă!
f. Azi am pierdut un pacient... A fost foarte bolnav...

dentist pompier

regizor pictor

asistentă medicală inginer

polițist vânzător

4. Ascultați dialogul dintre Arici cu Lipici și Vulpița Codița și bifați profesiile auzite: 

4. Ascultați, din nou,  dialogul dintre Arici cu Lipici și Vulpița Codița și stabiliți dacă următoarele 
afirmații sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Vulpița scrie o compunere despre profesia preferată.

2. Ariciul crede că meseria de asistentă medicală este potrivită pentru o femeie.

3. Vulpița caută o profesie ușoară.

4. Vulpița este hotărâtă să devină inginer.

5. Ariciul vrea să devină cunoscut. 

6. Vulpița alege, în sfârșit, meseria de polițist.                         
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6. Completați spațiile libere cu forma corectă de conjunctiv pentru verbele din paranteză:

Vulpița trebuie 1. ........................................ (a scrie) o compunere despre viitoarea ei profesie. Împreună cu 
Arici cu Lipici, încearcă 2. ....................................... (a găsi) o meserie potrivită. Ariciul crede că Vulpița poate 
3. .....................................  (a lucra) ca asistentă medicală sau poate 4. ........................................... (a deveni) ingi-
ner. Vulpița râde pentru că Arici cu Lipici visează 5. ....................................... (a ajunge) un actor cunoscut. În 
final, Vulpița hotărește 
6. ............................... (a alege) meseria de polițist.

7. Lucrați în perechi. Alegeți cel puțin 5 profesii și spuneți ce 
activități sunt necesare, după următorul model:

Elevul A: Eu vreau să devin polițist.
Elevul B: Ca să fii polițist trebuie să prinzi hoți.
Apoi schimbați rolurile.


