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1. Aţi fost vreodată la ţară? 

O VACANŢĂ REUŞITĂ LA ŢARĂ

• Unde şi când?
• V-a plăcut?
• Ce aţi făcut acolo?

2. Potriviţi cuvintele de mai jos cu imaginile corespunzătoare: 

1. stână      2. a prepara    3. muzeu al satului   4. costum popular tradiţional
5. cămin cultural      6. icoană    7. artă bisericească    8. cioban



B1, Audio 2, Călătorii

2

3. Citiţi propoziţiile de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu 
următoarele cuvinte! Atenţie! Puneţi cuvintele la forma corectă!

1. geogra�ic              2. bucate          3.  a dispune             4. casnic             5. memorial                           
6. păstorit                 7. personalitate           8. târg                 9. înălţime               10. arhaic

Dacă doriţi să vizitaţi locuri 1. .................................... şi pline de istorie, Ţara Moţilor este locul ide-

al. Numită şi Ţara de Piatră, ea cuprinde porţiuni 2. .......................................... din mai multe judeţe 

ale României. Satele localnicilor sunt aşezate, de obicei, la 3. ..................................................... mari, 

cu distanţe semni�icative între ele. Majoritatea caselor au fost construite din lemn şi ridicate 

pe o fundaţie destul de înaltă de piatră, iar aproape �iecare 4. ........................................... şi de o 

prispă suspendată pe stâlpi, tot din lemn. Sătenii se ocupă şi acum, la fel cum au făcut-o şi în 

trecut, cu prelucrarea lemnului, agricultura montană şi 5. ............................................ . Dacă ajungi 

în aceste ţinuturi superbe, te poţi bucura de multe atracţii turistice, începând cu seria de 

peşteri: Scărişoara, Urşilor, Poarta lui Ionel şi Focul Viu, continuând cu cheile Vălişoarei, Turzii 

etc. şi terminând cu satele în care putem vizita casele 6. ..................................................... ale unor 

importante �iguri istorice. Vidra, Horia, Crişan etc., Fie că este vară, �ie că este toamnă, poţi par-

ticipa la sărbătorile moţeşti. În luna iulie, pe vârful Muntelui Găina, moţii organizează anual un 

renumit 7. ............................................ de fete, iar în luna septembrie, la Ţebea, ei nu uită să-l come-

moreze pe Avram Iancu, cea mai reprezentativă 8. ..................................... istorică din această zonă. 

Pentru ambele evenimente, localnicii pregătesc 9. ............................................ tradiţionale româneşti 

şi, de asemenea, vând diferite obiecte 10. ............................................ sau de gospodărie.

4. a. Ascultaţi un dialog despre o vacanţă la ţară şi puneţi 
în ordine următoarele imagini: 
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4. b. Ascultaţi din nou dialogul şi stabiliţi dacă propoziţiile 
de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Dacă ar avea o a doua ocazie, Ramona ar mai vizita Mărginimea Sibiului.

2. În casa unde a stat, Ramona a fost nevoită să pregătească mâncarea.

3. Seară de seară, Ramona şi familia ei au audiat concerte de muzică populară.

4. Unul dintre obiectivele turistice vizitate a fost un muzeu de pictură.

A F A F
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6. Lucraţi în grup! Vă gândiţi la avantajele şi dezavantajele unei 
vacanţe la munte, într-o cabană/pensiune/vilă/hotel, cumpărată printr-o 
agenţie turistică/internet, şi ale unei vacanţe, tot la munte, petrecută într-o 
casă a unor localnici.

5. Lucraţi în perechi! Vreţi să plecaţi cu familia într-un sat al 
României pentru o scurtă vacanţă de cinci zile.

Colegul 1 spune: unde vreţi să vă cazaţi, cu ce mijloc de transport vreţi să călătoriţi până 
acolo, ce activităţi vreţi să faceţi.

Colegul 2 spune: ce obiective turistice puteţi vizita şi în ce localităţi, dacă participaţi, în 
perioada respectivă, la anumite festivaluri sau târguri specifi ce şi care ar fi  acestea etc.


