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1. Ghici cine sunt! Citește și încercuiește imaginea corectă.

PLANURI DE VACANȚĂ

1. Am blana roșie, o coadă stufoasă și sunt considerată vicleană.

a. b. c.

2. Sunt mic, plin de țepi și mă fac ghem când simt pericolul.

a. b. c.

3. Am urechile mari, mănânc morcovi și sunt foarte rapid.

a. b. c.

4. Mănânc alune, trăiesc în copaci și am o coadă mare.

a. b. c.
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5. Sunt regele animalelor sălbatice.

a. b. c.

6. Am blană cenușie, trăiesc în pădure și sunt confundat uneori cu un câine.

a. b. c.

2. Ascultă un text despre planuri de vacanță și alege varianta corectă.

1.Vulpița și Arici cu Lipici vor să meargă la
a. lac.
b. mare.
c. munte.

2. Arici și Vulpița și-au petrecut vara în
a. casă.
b. pădure.
c. stațiune.

3. Ei vor să meargă în vacanță pentru că
a. s-au plictisit.
b. sunt supărați.
c. nu au ce să povestească la petreceri.

4. Prietenii lor care stau pe lac sunt
a. Rina, Rița, Iepurici.
b. Lupica, Rina, Rița.
c. Leo, Iepurici, Lupica.

5. Lupica a plecat la
a. munte.
b. mare.
c. schi.

6. Leo se distrează în
a. Italia.
b. Spania.
c. Grecia.

7. Arici și Vulpița merg la lac
a. cu bicicleta
b. cu mașina
c. pe jos
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Rina, Rița, 7. .................
Nu mai sunt deloc pe-aici.
Toată ziua stau pe 8. .............
Se distrează ne-ncetat.
La 9. ..............        povestesc
Tot ce fac, tot ce găsesc.
- De Lupica, ce să zic,
A plecat la 10. .........  -un pic.
- Leo, regele fălos
Se distrează chiar la Chios.
Stațiune aranjată
Și în 11. .............          plasată.

- Bună ziua, măi 1.   ...........               .
Nu mai vreau să stăm aici!
Să vezi la ce m-am gândit
2. ...........              când n-am dormit:
Să mergem și noi la lac,
Că deloc nu ne-am 3. ...............         .

4. .............    -ntreagă am tot muncit
Și la noi nu ne-am gândit.
Toată ziua prin 5. ...................
După frunze, după mure...

- Hai să mergem liniștiți
Că am fost destul 6. ..............               .
Să mai facem nebunii
Ca să putem povesti.

3. Ascultă încă o dată și completează spațiile libere. 
Pentru fiecare spațiu, există un singur cuvânt corect.

4. Tu unde ți-ai petrecut vacanța de vară?  Fă un poster cu locul 
unde ai fost și apoi prezintă-l colegilor.

5. Recomandă-le colegilor tăi un loc din România pe care 
trebuie să îl viziteze și motivează-ți alegerea ta.


