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1. Priviți imaginea de mai jos și spuneți 
despre ce credeți că va fi vorba în text.

2. Potriviți imaginile cu replicile de mai jos:

URSOAICA LIA E ÎN DEPRESIE...

1. Ori s-a stricat cântarul, ori pro-
sopul are 10 kilograme!
2. Am slăbit prea mult! Trebuie să 
renunț la dietă!
3. Nu urca!!! Mama plânge de fie-
care dată când urcă pe el!
4. Vreau să slăbesc rapid! Ce îmi re-
comandați, domnule doctor?
5. Pur și simplu iubesc baloanele!
6. Hei, Tom, nu vrei să începi să ții 
o dietă?
7. Vaaai! Nu am mâncat nimic de 3 
zile și m-am îngrășat un kilogram?!

? ?? ?? ?
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3. Completați spațiile libere cu cuvintele/expresiile de mai jos:

      de kile  s-a îngrășat        să faceți mișcare       pe cântar      să slăbesc             dietă

a. Mama e foarte supărată! 1. .................................................. cu 12 kile și acum trebuie să mănânce 
numai salată!
b. Domnișoara: Domnule doctor, trebuie 2. .............................................. 5 kilograme într-o lună! Am  
     nevoie de o 3. ..................................................... bună!
   Doctorul:  Domnișoară, cred că stați prea mult la televizor! De ce nu mergeți la plimbare? E  
          mai bine 4. ....................................................... .
c. Când a urcat 5. ................................................ și a văzut că are 90 6. ………………………………………      , 
domnișoara a plâns câteva zile!

4. Ascultați un  text despre Ursoaica Lia  și corectați 
enunțurile de mai jos, după model:

Model:
Ursoaica Lia a văzut că are mai puține kilograme decât cu câteva zile în urmă. 
Ursoaica Lia a văzut că are mai multe kilograme decât cu câteva zile în urmă. 

a. Ursoaica Lia a slăbit de când a deschis cofetăria. 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
b. La început, Ursoaica Lia a mers cu bicicleta în parc. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. La dietă, Ursoaica a început să mănânce omletă la micul dejun.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. La prânz, Ursoaica a început să mănânce friptură cu broccoli.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. La desert, Ursoaica a vrut să mănânce salată de fructe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
f. La cină, Ursoaica a început să mănânce tot felul de mâncăruri gustoase.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
g. Vulpea i-a spus Ursoaicei să urce pe cântar și să țină în mână câteva pene.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Lucrați în perechi! Oferiți-i câteva recomandări Ursoaicei 
Lia! Prezentați apoi clasei sfaturile voastre!

6. Găsiți pe cineva care… Verificați răspunsurile voastre și 
raportați apoi clasei ce ați aflat!

Numele 
colegului Activitate

Am avut dreptate?

DA NU
mănâncă întotdeauna pâine la masă
 nu bea niciodată ceai 
nu ia micul dejun
preferă mâncarea de la fast-food
mănâncă în fața televizorului/în fața calculatorului
nu mănâncă deloc carne
face multă mișcare
mănâncă multe dulciuri 

Nu mânca des 
de la fast-food!!

Alina nu mănâncă 
întotdeauna pâine la 

micul dejun.
Nu!
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7. Acum scrieți despre voi!

Mâncarea mea preferată este …………………………………………………………………………………           . 
Nu-mi plac deloc ………………………………………………. și nici ……………………………                          . 
La micul dejun, mănânc …………………………………………… sau …………………………………………     . 
La prânz, beau ………………………………………………. sau ………………………………………………….  și, 
de obicei, mănânc ………………………………………………………………………………..… . Desertul meu 
preferat este        …………………………………………  .


