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teren de ............................................

sală de ............................................

parc de ............................................

CU FAMILIA ÎN VACANŢĂ 

1. Puneţi literele în ordine şi completaţi. Vă ajută imaginile.

1. 

rospt

setnsfi

tiacidsrţi

2.

3. 

2. Ȋn care dintre cele trei locuri de la exerciţiul 1 vreţi să 
mergeţi? Ce vreţi să faceţi acolo?

3. Scrieţi forma potrivită pentru cuvintele dintre paranteze. 
Vă ajută modelul.

Model: Pensiunea le oferă (copii) multă distracţie.
              Pensiunea le oferă copiilor multă distracţie. 

a. Maria îi telefonează (bunică), pentru că e ziua ei.  ……………………………………… .

b. Copilul le explică (părinţi) ce s-a întâmplat. ……………………………………………..... .

c. Tata îi dă (copil) un cadou. ……………………………………………………………….............. .

d. Bunicul îi povesteşte (fată) o întâmplare. ………………………………………………....... . 
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4. Ascultaţi o ofertă de vacanţă şi alegeţi varianta corectă:

1. Pensiunea Mara are a. oferte pentru toată familia.
                                            b. oferte pentru părinţi.
                                            c. oferte numai pentru copii. 
                                         
2. Taţilor, pensiunea le oferă a. multă mâncare şi meciuri de fotbal.
                                                        b. posibilitatea de a juca trei sporturi.
                                                        c. terenuri de volei. 

3. Mamele se pot bucura de a. porţii mari de mâncare şi saună. 
                                                      b. sală de fitness şi saună. 
                                                      c. piscină şi sală de fitness.

4. Pensiunea oferă copiilor a. un parc de distracţii, căţeluşi, pisici şi îngheţată. 
                                                     b. un parc de distracţii, jocuri şi animale.
                                                     c. un parc de distracţii, animale şi multe prăjituri. 

5. Interviu!
Ȋntrebaţi 3 colegi şi spuneţi ce aţi aflat.

Model: 
Eu: Unde vrei să petreci vacanţa?
Mihai: Eu vreau să petrec vacanţa în parcul de distracţii „Disneyland”.
Eu: Mihai vrea să petreacă vacanţa în parcul de distracţii „Disneyland”.

Numele colegului Locul de vacanţă

Mihai  parcul de distracţii „Disneyland”

  Coleg 1

  Coleg 2

  Coleg 3
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6. Lucraţi în grupe! Pensiunea Mara are nevoie de mai mulţi clienţi. 
Faceţi un afiş prin care să atrageţi clienţii şi apoi prezentaţi-l. Includeţi 
elementele de mai jos!

    Imagine:     Cine:

    Ce:

    Unde:

    Când:

   Contact:

    Imagine:

    Imagine:
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