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1. Completați spațiile libere cu cuvântul potrivit. 
Puneți cuvântul la forma potrivită, acolo unde este necesar.
Atenție, un cuvânt este în plus!

2. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru cuvintele cu care ați 
completat spațiile libere de la punctele 2, 3, 4 și 5. 

3. Ascultați câteva informații despre problemele de sănătate pe care le au copiii 
de azi și decideți dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. Mergem la cinema ca să vedem filmul pe un ................................................................ mare.
2. Colegul meu nu vorbește cu fetele, pentru că e foarte .............................................................  . 
3. La școală nu dansăm, nu cântăm și nu înotăm. Dar, nu-i nimic. Nu sunt supărat. Par-
ticip la multe ................................................................................. unde mă întâlnesc cu prietenii 
mei și fac toate aceste lucruri.
4. În fiecare an, de ziua mea, primesc  ....................................................................... cadouri. 
Unele îmi plac, altele nu.
5. Numai câinii .......................................................................... mușcă pietonii care nu le fac nimic.
6. Nu toți copiii preferă jocurile .................................................................................. . De exemplu, 
verișoara mea preferă să se joace cu vecinii de pe stradă decât să stea în fața calcula-
torului.

PROBLEME DE SĂNĂTATE! 
VINOVATE: TELEVIZORUL ȘI CALCULATORUL 
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1. În timpul liber, copiii preferă să se joace pe calculator, nu să se uite la televizor.
2. Aproape jumătate dintre copiii mai mari de 8 ani se uită la televizor mai 
multe ore decât recomandă psihologii.
3. Copiii care stau într-o poziție greșită la birou au dureri de spate și de ochi.
4. Copiii care stau mult timp în fața calculatorului vor dormi tot timpul, din 
cauza oboselii. 

5. Problemele de sănătate apar atunci când copiii stau mai mult de două ore 
pe zi la calculator.
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4. Lucrați în perechi! În acest weekend nu aveți cu cine să vă jucați. Vorbiți cu colegul 
vostru și faceți un program comun de joacă. Decideți când vă veți întâlni, unde vă 
veți întâlni și ce veți face acolo.

Elevul A: Îți plac jocurile pe calculator. Vorbește despre avantajele lor și 
încearcă să îl convingi pe colegul tău că sunt mai interesante și mai puțin 
periculoase pentru sănătate decât jocurile în aer liber.

Elevul B: Nu îți plac jocurile pe calculator. Preferi jocurile în aer liber. 
Încearcă să îl convingi pe colegul tău că nu e bine să stea atât de mult 
timp în fața calculatorului, apoi vorbește despre avantajele jocurilor în 
aer liber.


