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PREGĂTIREA BAGAJULUI PENTRU MARE!

2. a. Potriviţi cuvintele cu imaginile corespunzătoare: 

1. Cine face bagajul când plecaţi în vacanţă? De ce? 

1. ochelari de înot   

2. costum de scafandru    

4. ghid turistic   

6. act de identitate   

8. saltea pneumatică

3. hartă rutieră   

5. borsetă    

7. obiecte de igienă personală 
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2. b. Citiţi propoziţiile de mai jos şi completaţi-le cu un cuvânt 
corespunzător. Atenţie! Puneţi cuvântul la forma corectă!

2. c. Pleci în vacanţă. Ai cumpărat biletul şi vrei să pregăteşti bagajul. 
Citeşte următoarele activităţi şi pune-le în ordinea corectă: 

2. d. Acum pregăteşti bagajul propriu-zis pentru o destinaţie la mare, 
vara. Scrie în casetuţele de mai jos cât mai multe cuvinte potrivite:

 a. lejer   b. trusă  c. etichetă d. comod e. a nu se şifona

1. Dacă eşti o domnişoară, când pleci în vacanţă, trebuie să iei cu tine o      ..............................         

de cosmetice.

2. Întotdeauna bagajul tău de călătorie trebuie să aibă o ...........................      cu numele, prenumele 

şi numărul  tău de telefon.

3. E bine să împachetezi cu grijă hainele în bagaj pentru           ................................................................... .

4. La mare, e indicat să porţi cât mai multe haine ..................                 , iar în picioare încălţăminte 

...........................                .

a. speli hainele de care ai nevoie;
b. faci o listă cu toate lucrurile utile;
c. mergi la mall şi cumperi ce îţi lipseşte;
d.  verifici vremea pentru următoarea perioadă pentru 
a şti ce haine trebuie să iei cu tine;
e. aranjezi toate hainele şi obiectele necesare pe pat;
f. pregăteşti valizele;
g. împachetezi și aranjezi cu grijă lucrurile în valize;
h. bifezi pe listă lucrurile pe care le-ai împachetat.

  2.    2.  

  4.    4.  

   1.    1. 

ÎNCĂLŢĂMINTE COSMETICE

  3.   3. 

  5.   5. 
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  2.  

  2.     7.  

  2.  

  4.  

  4.     9.  

  4.  

   1. 

   1.    6. 

   1. 

DOCUMENTE PERSONALE

HAINE

OBIECTE DE IGIENĂ PERSONALĂ

  3. 

  3.    8. 

  3. 

  5. 

  5.   10. 

  5. 

3. Ascultă un dialog despre pregătirea bagajului pentru mare şi decide 
dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Carmen verifică bagajele, iar Adrian citeşte lista cu lucrurile de care au nevoie.

2. Adrian nu va împacheta salteaua pneumatică împreună cu celelalte lucruri.

3. Ochelarii de înot nu apar pe lista citită de Adrian.

4. Carmen şi Adrian pleacă în vacanţă cu maşina personală.

5. Pe drum, Adrian şi Carmen cumpără două halate de baie noi.

Elevul A: Tu faci o listă de cinci lucruri care nu pot lipsi din bagaj. Apoi, te gândeşti în ce staţiune 
vreţi să mergeţi, cu ce mijloc de transport vreţi să călătoriţi, dacă veţi sta la hotel/pensiune/vilă.

Elevul B: Tu stabileşti cinci paşi importanţi pentru pregătirea bagajului. Apoi, te gândeşti 
la ce activităţi vreţi să faceţi acolo în fiecare zi. După aceea, schimbaţi rolurile!

4. Lucraţi în perechi! Tu şi colegul tău de bancă vreţi 
să planificaţi o excursie de o săptămână la mare.


