
B1, Audio 3, Ocazii speciale

1

1. Potriviți cuvintele sau grupurile de cuvinte din coloana A 
cu explicațiile din coloana B:

 ONOMASTICA           

                     A.                                                                              B.
Onomastica                                   Duminica dinaintea duminicii de Paște
Duminica Florilor                             Cu renume
Șagă                                          Sărbătorire
Aniversare                                    Glumă
Cunoscut                     Ziua numelui
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2. Ascultă versurile și completează informațiile care lipsesc.

- Hei, Vulpiță, unde mergi?
Către cine vrei s-alergi?
- Dragă Arici, azi e zi mare,
Importantă    sărbătoare          .
Este ziua de Florii,
Cu minuni și bucurii.

- Văd că ai și multe �lori,
În o mie de   culori                     .
Cui duci tu acest buchet? 
Nu te supăra că-ntreb.
- Da, am un buchet frumos.
De ce ești așa curios?

- Știi că eu vreau să știu tot
Sunt curios ca un nepot.
- Cum, Arici? Tu nu știai?
Tu așa un mare    crai                .

- Ce să știu, vulpiță dragă?
Haide! Nu-i vreme de șagă!

- E-   onomastica          Pisicii.
Azi strălucesc licuricii!

- Onomastică, zici tu?
Dar nu știu ce-nseamnă, nu!

- Este ziua ei de nume
E o zi cu mult        renume            .
Ziua de Florii, se știe,
Plină e de bucurie,
Pentru toți ce poartă nume
De-orice �loare este-n lume:

Florica, Florin, Viorica
Margareta, Crina.
Și-alte nume de �lori mici
„La mulți ani” tu să le zici!

3. Ascultă versurile  încă o dată și completează enunțurile.

• Vulpița are un ......................................................................................... .

• Ariciul vrea să știe ............................................................................. .

• Pisica sărbătorește de Florii  ................................................................................ .

• De Florii, sunt sărbătorite persoanele care au ............................................... .

• De Florii, spunem:  .......................................................................................... .
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4. Lucrați în perechi! Spuneți ce alte zile în care voi/rudele/prietenii 
voștri își sărbătoresc onomastica mai cunoașteți? În ce dată este aniversarea 
lor? Ați fost vreodată invitați la o zi onomastică? Cum ați sărbătorit acea zi? 
Raportează clasei ce ai a�lat de la colegul tău! 

5. Care este cel mai frecvent nume? Dar cel mai frumos nume? 
Votați! Apoi, faceți un top!


