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1. Lucrați în perechi! Scrieți cuvintele din casetă la locul potrivit: curte 
sau grădină. Atenție! Unele cuvinte sunt potrivite în ambele locuri.

2. Privește imaginile, apoi selectează cuvintele potrivite de la exercițiul 1 
și completează spațiile libere. 

5 MINUTE DESPRE CURTE ȘI GRĂDINĂ!

CURTE GRADINĂ

balansoar,  terasă, strat, cărare, gazon, tufă de zmeură,
buruiană, grătar de grădină, gard. 
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3. Privește imaginile de mai jos și spune ce diferențe și ce asemănări 
sunt între curțile și grădinile prezentate. 

1. 2.

3. 4.

6.
5.
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  În opinia mea, ...
  În primul rând/

în al doilea rând/în 
concluzie,...
  În plus, .... 

4. Descrie curtea sau grădina ta! Spune, apoi scrie, cum arată curtea/
grădina ta. Utilizează expresiile din casetă!

5. Ascultă o înregistrare cu câteva sfaturi despre curte și  grădină și 
decide dacă a�irmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 

1. Mugur Grădinărescu vorbește despre casa și grădina ideală. 
2. Cel mai important este să folosim tot pământul din grădina noastră. 
3. Prezentatorul ne sfătuiește să plantăm atât legume, cât și �lori. 
4. Mugur Grădinărescu nu recomandă plantarea fructelor în grădină. 
5. Ar �i bine să vă cumpărați un balansoar în curte. 
6.  Într-o curte spațioasă se pot amenaja o terasă și un grătar de grădină. 

A
FA

6. Mugur Grădinărescu oferă un premiu pentru cea mai frumoasă curte/
grădină. Lucrați în grupuri și desenați/realizați un colaj cu o grădină sau o 
curte de vis. Prezentați apoi desenul/colajul și celorlalte echipe. 

Regulament: Fiecare echipă votează în secret, scriind pe un bilețel, cea mai frumoasă grădină 
și cea mai frumoasă curte. Atenție, însă, nicio echipă nu are voie să voteze desenele sale. 
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7. Emisiunea de știri! Școala voastră face o emisiune cu tema 
„Curtea și grădina”. Clasa voastră dorește să participe, de aceea trebuie să pregătiți 
Știri foarte interesante. Formați grupuri de câte 4 elevi; �iecare grup va pregăti câte 
o știre despre o curte/o grădină nemaipomenită, care să impresioneze publicul. 


