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CÂND OBIECTELE SE CEARTĂ

1. Obiectele din casă au organizat o petrecere cu bal mascat. 
Cele de mai jos s-au deghizat cel mai bine. Oare știți cine sunt? 
Descoperiți cuvintele ascunse, apoi scrieți-le pe spațiile libere. 

obacnic

bocanc
a se bulgări

buzunar
desperecheate

șlapi
termos

șplai

nuzbrua

omters 

2. Găsiți imaginea potrivită pentru �iecare cuvântdin cele de mai jos.
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4. Cearta obiectelor s-a terminat, dar �iecare este convins că el 
avea dreptate. Voi ce credeți? Pentru a putea hotărî, ascultați din nou 
textul și decideți care propoziții sunt adevărate (A) și care, false (F).

3. În seara următoare, lucrurile din dulap au discutat aprins 
despre care e cel mai important pentru om, indiferent de anotimp. 
Ascultați poezioara și numerotați obiectele de mai jos în ordinea în 
care iau cuvântul. Atenție! Două sunt în plus, �iindcă nu vorbesc. 

1. Obiectele prind viață atât noaptea, cât și dimineața. 

2. Bocancii sunt importanți, �iindcă dacă îi purtăm iarna, nu alunecăm. 

3. Oamenii sunt protejați de umbrelă doar în anotimpul rece. 

4. Mănușile sunt contrazise de către un palton. 

5. Atât căciula, cât și cizmele sunt de acord cu ce spune fularul. 

6. Ceasul cel vechi este purtat de om doar când afară este cald. 
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5. Acum, transformați oral propozițiile false în propoziții adevărate. 

6. Lucrați în perechi!

Elevul A: Ești reporter la revista școlii Animalia, la care învață Ariciul, Vulpița și prietenii lor. 
Ia un interviu de la unul dintre obiectele care discută în poezioară. A� ă când este folosit (în ce 
anotimp, pe ce vreme), de ce crede că este cel mai important, care este rolul său etc. 

Elevul B: Ești unul dintre obiectele de mai sus. Răspunde la întrebările colegului. Spune trei 
motive pentru care ești foarte important. Argumentează și dă exemple de situații în care ești 
absolut necesar. 

7. De care obiect din poezie aveți mereu nevoie? De care 
nu ați avut nevoie niciodată? Motivați răspunsul. 


