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1. Cum ar arăta pentru voi o zi perfectă? Completați enunțurile de mai jos,
apoi a�lați cum ar arăta o zi perfectă pentru colegul vostru.
Raportați clasei ce ați a�lat. 

O TEMĂ DE CASĂ DIFICILĂ...

M-aș trezi la ora...
M-aș întâlni cu...
Am discuta despre...
Am merge împreună ... 
Aș mânca... 
Aș bea...
Aș cumpăra...
Aș asculta...
M-aș culca  la ora...

M-aș trezi la ora...
M-aș întâlni cu...
Am discuta despre...
Am merge împreună ... 
Aș mânca... 
Aș bea...
Aș cumpăra...
Aș asculta...
M-aș culca  la ora...

Eu

Colegul meu

Cu cine te-ai
întâlni într-o zi 

perfectă?

M-aș întâlni cu 
Walt Disney pentru că 
îmi plac mult desenele 

animate!

Maria s-ar 
întâlni cu Walt 

Disney pentru că 
îi plac desenele 

animate.



B1, Audio 1, Mâncare și băutură

2

2. Lucrați în perechi! Ce știți despre următoarele personaje? În 5 minute, 
notați cât mai multe lucruri despre �iecare dintre ele. La �inal, discutați cu 
o altă pereche și completați listele voastre. 

Albă-ca-Zăpada

Scu�ița Roție

Lupul cel răucei trei iezi

pitici

măr otrăvit

spanac

pipă

Popeye Marinarul
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ducesă

Pisicile aristocrate

Thomas O`Malley

muzică

3. Potriviți cuvintele cu imaginile de mai jos: 

2. mure

6. su�leu de ciocolată

4. castane

1. plăcintă de mere

5. spanac

3. castraveți murați

a.

b.

c.
d.

e.

f.
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4. Completați spațiile libere cu substantive din listă, după model: 

-șor

-uț

-iță

-el

-uță

-ior

-ică

ied iezișor dulap dulăpior

porc porcușor

       pătură     băiat   ochi  mamă   pantof    

   pește   fată  brad               frate               masă



B1, Audio 1, Mâncare și băutură

5

5. Potriviți expresiile de mai jos cu imaginile și completați spațiile 
libere cu cuvintele care lipsesc:

1. a se sătura = a �i

2. a se îmbolnăvi = a avea o

3. a vâna =  a merge la

4. a se culca = a merge la

a. b. c. d.

6. Ascultați înregistrarea și alegeți varianta corectă:

1. Copilul nu vrea să meargă la școală deoarece
a. este bolnav.
b. nu știe să facă tema. 
c. mama lui este profesoară. 

2. Copilul ar servi-o pe Albă-ca-Zăpada cu
a. plăcintă de mere. 
b. mere. 
c. un măr otrăvit. 

3. Copilul i-ar da lupului
a. numai o prăjitură.
b. un porcușor și un iezișor. 
c. multă băutură.  

4. Pe Popeye Marinarul, copilul l-ar servi 
a. doar cu spanac.
b. și cu spanac.
c. cu o țigară.

5. Dacă, la masă, copilul ar invita și o pisică 
aristocrată,
a. ar învăța de la ea bunele maniere.
b. ar învăța-o bunele maniere la masă.
c. mama lui ar învăța bunele maniere la 
masă.
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7. Lucrați în perechi! Dacă l-ați putea invita la cină pe eroul
 preferat, pe cine ați invita? Discutați cu colegul vostru și decideți pe cine ați 
invita, ce ați găti, cum ați sta la masă și de ce, despre ce ați discuta etc. și apoi 
prezentați clasei planul vostru.

Mozart, Cleopatra, Bill Gates, Leonardo da Vinci, Madonna, Christopher Columb, 
Shakira, Tom Cruise, Prințesa Diana, Michael Jackson, Walt Disney, Hannah Montana, 

Moise, Picasso, Elvis Presley, William Shakespeare, Mihai Eminescu, J.K. Rowling, 
J.R.R. Tolkien, Pele, Roger Federer, Beyonce, Rihanna...

L-am invita/Am invita-o pe  ......................................................................................., �iindcă ...............................
........ .................................................................................... .
L-am invita/Am invita-o pe  ......................................................................................., �iindcă ...............................
....... ..................................................................................... .
L-am invita/Am invita-o pe  ......................................................................................., �iindcă ...............................
....... ..................................................................................... .

Invitații ar sta așa: (Desenați planul mesei!)

Am mânca, 

la felul I, .............................................................................................................................................................................., 

la felul al II-lea, ................................................................................................................................................................, 

iar la desert, .................................................................................................................................................................... .

Am bea ............................................................................................................................................................................... .
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Am discuta despre ..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ .

L-am întreba/Am întreba-o pe ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ .

I-am spune lui ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ .


