B1, Audio 1, Haine și cumpărături

FII ATENT LA CULORI!

1. Scrieți în casete cuvintele/expresiile de mai jos:

culori aprinse/stridente

ținută

culori pale/pastelate

nuanțe și tonuri

garderobă

2. Care este culoarea ta preferată? Ce obiecte ai în această culoare?
Ce culoare ai purta în următoarele
situații și de ce?
- la o nuntă;
- într-o zi călduroasă de vară;
- la școală;
- la o întâlnire cu prietenii.

Ce culori sunt potrivite pentru
următoarele camere și de ce?
- baie;
- dormitor;
- o sală de clasă;
- o cameră de zi.

Ce culoare este, după părerea ta, cea mai
- odihnitoare?
- veselă?
- tristă?
- elegantă?
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3. Ascultați o emisiune radio despre cum alegem corect culorile pe care le

purtăm în diferite ocazii. Scrieți în casetele de mai jos culorile potrivite:
1. o culoare caldă:

2. o culoare calmă:

3. o culoare potrivită pentru activitățile obișnuite:
4. o culoare potrivită pentru întâlniri de afaceri:
5. două culori potrivite pentru bruneți:
6. două culori potrivite pentru cravată:

7. o culoare care nu se poartă când e foarte cald:
8. o culoare care exprimă prietenie:

9. o culoare care se potrivește bine cu multe nuanțe:

4. Ascultați din nou și decideți dacă a�irmațiile sunt adevărate sau false (A/F):

A
F

1. O cămașă roșie purtată la o întâlnire de afaceri e semn de putere.
2. Albastrul închis simbolizează prietenia.

3. Verdele deschis e o culoare potrivită pentru aproape toată lumea.

A

4. Nu multor bărbați le stă bine cu galben.

5. Portocaliul este mai potrivit pentru cei cu părul închis la culoare.
6. Griul este o culoare ușor de asortat.

5. Dacă ați putea recolora lumea, cum ar arăta aceasta?

Scrieți un text de 150 de cuvinte, în care să spuneți ce culori ar avea diferite
lucruri în lumea nouă (de exemplu: soarele, iarba, casele, blocurile, marea
etc.). Apoi, prezentați clasei proiectul vostru.

Model: Aș colora iarba violet și soarele roz.
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