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1. Găsiți cuvintele ascunse în șirul de mai jos, apoi scrieți-le. 

O ÎNTRECERE FAIMOASĂ ȘI-O CAMPIOANĂ CURAJOASĂ

i n v i t a t c a m p i o n c o n c u r s c ă ț ă r a m e d a l i e g a r d

   1.    4. 

   2.    5. 

expertă în cățărăt

cunoscător de limbi străine

alergător neîntrecut

   3.    6. 

foarte inteligentă

foarte curajos

2. a. În pădure au venit căutătorii de talente. Ei vor să angajeze 
animale deosebite pentru Circul  Orlando. Multe animale au venit să le arate 
ce știu face. Pentru fiecare animal de mai jos, găsiți talentul său special. 
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2. b. Spuneți câte o propoziție despre fiecare animal. 

Model: Papagalul este cunoscător de limbi străine.                           El cunoaște limbi străine.

3. Ascultați un interviu cu pisica Ica. Bateți din palme 
când auziți o expresie care arată trecutul. 

4. Reascultați interviul! Leul Leo scrie un articol 
despre Ica pentru ziarul pădurii, dar e foarte grăbit și amestecă întâm-
plările. Corectați-l voi! Puneți imaginile în ordinea în care apar în text.

5. Concurs! Lucrați în grupuri! În fiecare grup, spuneți povestea 
Icăi. Folosiți imaginile de la exercițiul 4 pentru ajutor. Fiecare elev 
spune 2-3 propoziții. Câștigă cei care fac cele mai puține greșeli. 



A2, Audio 2, Vremea

3

6. Ce credeți că se va întâmpla la concursul de cățărat de anul viitor? 

Model: Ieri am făcut un om de zăpadă. Dar tu?
        Eu am fost la patinoar cu sora mea. 

7. Lucrați în perechi! 
Alegeți trei expresii de mai jos și spuneți colegului unde 
ați fost și ce ați făcut. Apoi aflați ce a făcut el/ea.

• Cum va fi vremea? 
• Cine va participa?
• Cine va câștiga concursul? Povestiți!

săptămâna trecută

luna trecută

vara trecută

cu trei săptămâni în urmă

acum trei ani

ieri

alaltăieri

acum două zile

cu cinci zile în urmă


