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DOUĂ MICI EXPLORATOARE ȘI O AVENTURĂ MARE

1. Completați rebusul de mai jos folosind cuvintele din imagini. 
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2. Voi cât de bine v-ați descurca dacă ați �i exploratori? Ca să a�lați, faceți un 
mic test: pentru �iecare cuvânt din stânga, găsiți explicația în dreapta. 

1. briză c. a. vis urât

3. coșmar c. vânt ușor care su�lă de obicei pe malul mării

5. brumă e. căldură foarte mare

1. Cum de nu ai plecat în 
vacanță pe-o vreme 

așa de frumoasă?

5. Era frig și ploaie, apoi, 
ceață și lapoviță. După aceea a 
fost o furtună și multă brumă. 

Iar noi ne-am rătăcit.
2. Am o idee: să plecăm
 într-o călătorie lungă 

și specială. 6. Nu te teme de 
vreme și uită 
de probleme!

3. Doresc mult soare
 și căldură…, dar și să văd

 zone necunoscute. 7. Nu mi-e frică 
nici chiar de-o 
tornadă mică…4. Să nu mergem așa

 departe! Am avut un 
vis tare urât! 8. Să cerem sfatul Leului! 

Demult, �iind explorator, a 
ajuns și la Polul Nord.

7. amator g. neprofesionist într-un domeniu care însă  îi place

4. ger d. vânt foarte puternic, însoțit de ploaie

2. uragan b. frig foarte puternic

6. caniculă
f. cristale mici de gheață care apar  pe iarbă noaptea, 

când e frig

3. Cine ce spune?
Pisica și Vulpița vor să meargă în vacanță, dar nu pot hotărî ce destinație să 
aleagă. Ascultați conversația lor și decideți care dintre ele are dreptate și motivați. 
Dar, mai întâi, găsiți replica potrivită pentru �iecare dintre ele. 
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4. Cele două prietene i-au povestit Leului discuția lor, dar, �iindcă s-au grăbit, au 
uitat câteva detalii. Ajutați-le, alegând imaginea corectă pentru �iecare propoziție. 

1. Pisica o vizitează pe Vulpiță în timpul vacanței de            

a. b. c.

2. Cele două prietene plănuiesc să �ie           

a. b. c.

3. Vulpița își dă seama că prima destinație poate �i periculoasă din cauza            

a. b. c.

4. În visul Pisicii, când ele s-au rătăcit pe munte era           

a. b. c.

5. La sfârșitul visului a fost           

a. b. c.
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6. Lucrați în grupuri! Completați harta de mai jos cu diferite tipuri de vreme 
și fenomene meteorologice. Alegeți o destinație și un traseu pentru cele două 
prietene. Scrieți cum a fost călătoria, cum a fost vremea, ce s-a întâmplat 
etc. Apoi povestiți-le colegilor. 

6. În �inal, Ica și Codița decid să vorbească cu Leo, �iindcă a ... mult.      

a. b. c.

5. Care credeți că a fost sfatul Leului? Argumentați-vă răspunsul! 
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7. Lucrați în perechi! Faceți planuri pentru o excursie. 

Elevul A: Dorești să mergi într-un loc cu o climă deosebită. Încearcă să-l convingi pe colegul tău 
că aceasta este destinația perfectă.  

Elevul B: Nu ești de acord cu alegerea colegului tău. Argumentează! Vorbește despre vreme, 
despre obiectele de care aveți nevoie pentru asemenea vreme, despre distanță etc. Propune altă 
destinație și încearcă să-l convingi că tu ai dreptate. 

Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți folosi și imaginile de mai jos. 
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