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1. Privește imaginea de mai jos și apoi răspunde la întrebări.

2. Scrie sub �iecare imagine numele animalului corespunzător.

OLIMPIADA ANIMALELOR

a. Ai un animal acasă?
b. L-ai înscris vreodată într-o competiție?
c. A câștigat vreun premiu?
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3. Ascultă un material despre Olimpiada animalelor și potrivește 
enunțurile cu imaginile.

1. Cerbul participă la proba de

2. Rița are doi concurenți la proba de

3. Rinocerul are adversar în

4. Cangurul a traversat oceanul pentru proba de

a.

b.

d.

c.

4. Ascultă materialul și decide dacă următoarele a�irmații 
sunt adevărate (A) sau false (F).

A
F

A

1. Anul acesta și-au anunțat participarea la olimpiadă diferite 
specii de păsări. 

2. Melcul și veverița și-au anunțat participarea la atletism. 

3. Iepurici se teme că va pierde competiția la care s-a înscris. 

4. Cerbul este susținut în competiție de Lupica. 

5. Musca și albina sunt pregătite pentru competiție, deoarece 
s-au antrenat în �iecare zi.

6. Codița face glume despre vultur.

7. Cangurul participă, alături de mistreț și rinocer, la proba 
„groapa de noroi”.

8. Pisica este speriată de concurență, considerând că Rița și 
maimuțele sunt mai bune.
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5. Ascultă materialul audio despre Olimpiada animalelor de două 
ori și aranjează paragrafele de mai jos în ordine.

Vulturul este pasărea care se deplaseză extrem de repede, 
văzându-și obiectivul de la distanțe foarte mari.

Pisica s-a retras când a văzut cine sunt participanții.

Melcul și broasca țestoasă vor participa la proba 
care testează rezistența la înconjurarea pădurii.

Cangurul vine din Australia și s-a înscris la proba de săritură în 
înălțime. În anul 2000 a devenit campion olimpic la această probă.

Vulpița Codița și Arici cu Lipici sunt organizatorii Olimpiadei 
animalelor, ediția 2014. Anul acesta și-au anunțat participarea 

diverse specii de animale din toate colțurile lumii.

Rândunica este bine antrenată, �iindcă parcurge un 
drum lung, până în Africa, în �iecare toamnă.

6. Imaginează-ți că pentru o zi te poți transforma într-un animal. 
Descrie-ți abilitățile și alege-ți o probă olimpică la care poți participa, 
după modelul textului pe care l-ai ascultat.


