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EXCURSIA

1. Privește imaginile și alege răspunsul corect!

 1. a. cocoș

b. cocoș de munte   

c. găină                   

 3. a. vultur

b. porumbel

c. coțofană

 2. a. curcan                  

c. fazan

b. struț

 4. a. găină

c. găinușă de munte

b. rață

 5. a. barză

c. struț

b. gâscă
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2. Alege imaginile care pot fi asociate cu excursia (X):

3. a.  Ascultă un dialog despre pregătirile pentru o excursie și decide 
dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. Vulpița și Arici cu Lipici comunică prin scrisori. 
2. Animalele din pădure merg în excursie. 
3. Autocarul va pleca la ora 7.00 de la marginea pădurii. 
4. Ariciul îi spune Codiței că vor vizita o rezervație de păsări. 
5. Codița așteaptă excursia pentru că vrea să-l vadă pe Coco.
6. Ariciul a aflat de la Coco multe lucruri despre fazani.
7. Coțofana este dușmanul păsărilor de la fermă.
8. Arici îi spune Vulpiței să o invite și pe Rina.

3. b. Transformă propozițiile false în propoziții adevărate.
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Ariciul: Te-am sunat să stabilim ultimele detalii pentru 1. ................                        de mâine. 
M-au anunțat că vom vizita și o rezervație de păsări.

Vulpița: Ce bine... și eu voiam să te sun după-amiază. La 2. .........................................  am fost anul 
trecut... Nu aveau multe păsări. Cred ca am văzut un 3. ..........          .

Ariciul: Da, ai dreptate. Mâine dimineață trebuie să fim la autocar la ora 6.00. Vom începe cu 
vizita la această rezervație.

Vulpița: Nu are importanță că plecăm devreme. Sper să văd cocoșul și 4. ...................................  . 
Coco mi-a vorbit despre ei.

Ariciul: Da, Glu Glu mi-a spus o poveste despre un 5. .......................                            foarte frumos.

Vulpița: Îmi amintesc de discuția voastră. Ți-a povestit atunci când vorbeam despre prietenii 
și dușmanii lor.

Ariciul: Se tem de 6. ......................              , de uliu...

Vulpița: Noi nu ne tem de ei. L-am înfrânt odată pe verișorul lor, uliul 7. .......................                 .

Ariciul: Ai dreptate. Mâine le vom vedea pe toate. Să nu uiți că 8. ..........................           pleacă de 
la marginea pădurii. Acolo ne strângem cu toții.

Vulpița: Cine mai vine?

Ariciul: Suntem noi, Lupica, Rina și Iepurici, 9. .................             Lia cu copiii. Întreab-o și pe 
Rița, poate vrea să vină.

  1. 

  3.

  5.

  7.

  2.

  4.

  6.

  8.

5. De ce ai nevoie când mergi în excursie? Pune în rucsac obiectele 
pe care le consideri necesare.

4. Ascultă încă o dată materialul despre excursia animalelor                  
și completează spațiile libere.
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6. Joc de rol. Împreună cu colegul de bancă imaginează un dialog 
telefonic pentru pregătirea excursiei de a doua zi într-o rezervație naturală. 
Prezentați dialogul în fața clasei.


