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1. Asociază numele de urși casete cu imaginile corespunzătoare. 
Atenție, o imagine este în plus!

REUNIUNE DE FAMILIE

1. urs Panda

3. urs cu ochelari

5. urs Koala

2. urs polar

 4. urs brun

6. urs negru american  
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2. Asociază speciile de urși din prima coloană cu hrana 
corespunzătoare din cea de-a doua.

Pește

salcâm

palmier

fagure

bambus
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3. Ascultă dialogul intitulat Reuniune de familie și decide dacă 
a�irmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

5. Imaginează-ți că te a�li la munte cu cortul. La un moment 
dat, se aude un urs. Tu trebuie să îl convingi pe urs să nu te atace, 
explicându-i ce are voie să mănânce și ce îi este interzis să mănânce. 

4. Ascultă textul despre urși încă o dată și apoi ordonează paragrafele.

1. Arici cu Lipici o vizitează pe Codița dimineața, devreme.

2. Ursoaica Lia organizează o petrecere pentru mama ei.

3. Ursul Panda vine singur tocmai din Japonia. 

4. Ursul Koko adoră salatele de palmier.

5. Lionel vine de pe continentul american.

6. Ursul cu ochelari nu poate ajunge din cauza vârstei înaintate. 

7. Ursul polar nu ajunge la petrecere pentru că este bolnav.

8. Rița își amintește de aventurile de la pescuit.

9. Prietenii decid să o ajute pe Lia să organizeze petrecerea.

Îmi amintesc că anul trecut bătrâna ursoaică mi-a arătat un album cu toată familia ei. 
Era acolo un urs cu ochelari. Nu mai știu cum îl chema. Bătrâna spunea că au aceeași 

vârstă. Oare vine și el?

Ursul panda Pandapa a con�irmat prezența. O să vină din China împreună cu familia.

…ursoaica cea bătrână, bunica Liei, aniversează 100 de ani și ar vrea să stea la masă cu 
rudele din toată lumea.

…nici ursul polar nu va ajunge…

Merg să le anunț pe Rița și pe Rina. Avem de pregătit multă mâncare.

Lionel, ursul brun, nu a fost invitat? Îmi aduc aminte că a participat la ziua Liei anul 
trecut. Am mâncat miere tare gustoasă împreună.
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