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U1 Să facem cunoștință!
LECȚIA 1: Salut!

Ascultă și repetă:

Alfabetul limbii române și cifrele de la 0 la 9
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Salut!

3

4

Vv
0

5

Bună!

6

7

Noroc!

8

9

Servus!

Urmărește cu creionul în mână pe alfabet, literele din care sunt formate
cuvintele: SALUT!, Salut!, BUNĂ!, Bună!, NOROC!, Noroc!, SERVUS!, Servus!
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Salutul în funcție de momentele zilei; salutul la plecare

dimineață
Bună dimineața!

Bună
dimineața!

La revedere!

zi
Bună ziua!

Bună
dimineața!

seară
Bună seara!

Bună
ziua!

Pa!

noapte
Noapte bună!

Bună
ziua!

Noapte
bună!
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LECȚIA 2: Mă numesc...

Andrei

Ema

Tavi

Mădă

Radu

Mara

Ray

Altin

Alp

aA
am,

Am

dD

eE

mM

rR

uU

yY

ar,

Ar

ăd,

Ăd

ad,

Ad

e,

E

y,

Y

mam, Mam

mar,

Mar

măd,

Măd

rad,

Rad

em,

Em

ay,

Ay

mama, Mama

mara, Mara

A, Ă, Â, B, C,D,
E, F, G, H, I, Î, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, Ș, T, Ț,
U, V, W, X, Y, Z
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ăĂ

mădă, Mădă

radu, Radu

a. Mă numesc Mara.
b. Mă numesc Ray.
c. Mă numesc Ema.
d. Mă numesc Radu.

ema, Ema

ray, Ray

A, Ă, Â, B, C, D,
E, F, G, H, I, Î, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, Ș, T, Ț,
U, V, W, X, Y, Z

LECȚIA 3: Mă prezint
Salut!
Eu sunt Radu!

Servus!
Eu sunt Ema. El e Tavi.

II îÎ
eu, Eu
ea, Ea
el, El
ei, Ei
ele, Ele

o, O,
i, I
oi, Oi
noi, Noi
voi, Voi

Eu

Noi

lL nN oO sS șȘ tT țȚ vV

a, A
v, V
av, Av
tav, Tav
tavi, Tavi

s,
S
sa, Sa
sal, Sal
salu, Salu
salut, Salut

s, S
u, U
su, Su
sun, Sun
sunt, Sunt

Tu

ș, Ș
eș, Eș
eșt, Eșt
esti, Ești
este, Este

sun,
Sun
sunt, Sunt
sunte, Sunte
suntem, Suntem
sunteți, Sunteți

Ea/El

Voi

Ei/Ele

eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele
Eu sunt. Tu ești. El este. Ea este. Noi suntem. Voi sunteți. Ei sunt. Ele sunt.
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LECȚIA 4: Număr 0, 1, 2, 3...
Zero

Unu

Doi

Trei

Patru

Cinci

Șase

Șapte

Opt

Nouă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

âÂ

b,
bi,
bin,
bine,
bune,
bună,
buni,
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B
Ba
Ban
Bani
Bune
Bună
Buni

c,
ca,
câ,
car,
cart,
carte,
cărți,

bB

C
Ca
Câ
Car
Cart
Carte
Cărți

cC

p,
P
pă, Pâ
po, Pi
pa, Pe
pat, Pet
patr, Petr
patru, Petru

fF

jJ

ș,
Ș
șa, Șa
șas, Șas
șase, Șase
șap, Șap
șapt, Șapc
șapte, Șapcă

pP

f,
j,
jo,
z,
ze,
zer,
zero,

zZ

F
J
Ja
Z
Za
Zar
Zara

Eu număr.
Tu numeri.
El numără.
Ea numără.
Noi numărăm.
Voi numărați.
Ei numără.
Ele numără.

0 – zero
1 - unu
2 – doi
3 – trei
4 – patru

5 – cinci
6 – șase
7 – șapte
8 – opt
9 - nouă

0 .. 2 .. 4 .. 6 .. 8

9

9 .. 7 .. 5 .. 3 .. 1

0

Câte sunt?

Numără obiectele și asociază-le

Câte sunt?
Numără animalele similare
și scrie numărul
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LECȚIA 5: Câți ani ai?

Salut!
Eu sunt Tavi.
Am șase ani.
Tu câți ani ai?

Bună!
Eu sunt Qia.
Am șapte ani.

gG
g,
ga,
gal,
egal,

G
Ga
Gal
Egal

î,
cî,
cât,
câți,

Î
Câ
Cât
Câți

kK
q,
qa,
qi,
qia,

qQ

wW

Q
Qa
Qi
Qia

x,
w,
xi,
wo,

X
W
Xe
Wi

xX
are adun
adunare
plus sumă
scădere

2

+

Eu am.
Tu ai.
El are.
Ea are.
Noi avem.
Voi aveți.
Ei au.
Ele au.

2 = 4

+ Plus/Adunare
= Egal/Rezultat
4 -

2 =

2

- Minus/Scădere
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RECAPITULARE

Salut!
Numele meu este Radu.
Am șapte ani.
Tu câți ani ai?

a.

b.
B G X
U C U
N F T
Ă E U
E L D
I U M
S A L
R W J
E T E
B N S

A
M
H
N
E
F
U
I
A
D

Y S U
H O I
J P Ă
L K V
G Y O
N O I
T W V
B Ș A
Ț M Î
J I Z

N
K
D
O
B
Q
H
P
Ș
E

T W
U E
G L
T E
P U
E G
I R
T E
Ă L
R O

Găsește cuvintele: bună; salut; eu; tu; el; ea; noi; voi; ei; ele; zero; șapte; am; sunt.

c.

d.
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U2 La școală
LECȚIA 1: Colegi

Școala numărul 8

Cecilia, Chikoa, Gelu,
Gheorghe și Petrache
sunt elevi la
Școala numărul 8.
Ei sunt colegi.

Grupuri de
litere:
ce; ci;
ge; gi;
che; chi;
ghe; ghi.

ghiozdan
ciorapi
ghete

-Bună, Geta!
Ce faci?

-Bine,
mulțumesc!

-Salut, colegi! Ce faceți?
-Bine, mulțumim!
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LECȚIA 2: În clasă

În clasă avem: 1.perete, 2.fereastră, 3.ușă, 4.bancă, 5.scaun,
6.tablă, 7.ceas, 8. tablou, 9. dulap

1

8
3

7

9
6

2

4

doamna Mina
doamna (fată)

Avem
trei profesori:
doamna Mina,
domnișoara Ana
și domnul Matei.

domnișoara Ana

domnul Matei

domnișoara (fată)

domnul (băiat)

fată
băiat
doamna (fată)
domnișoara (fată)
domnul (băiat)
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5

LECȚIA 3: În ghiozdan

un creion

un ghiozdan

un calculator

două calculatoare

un echer

două echere

o carte

două cărți

un ceas

o lupă

un măr

două creioane

două ghiozdane

două ceasuri

două lupe

două mere
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LECȚIA 4: Culori și guri geometrice
culori:
roșu
oranj
galben
verde
albastru
violet

nonculori/
nu sunt culori:
alb
negru

galben - G
roșu + galben = oranj
galben + albastru = verde

verde - V

albastru + roșu = violet

oranj - O

alb + negru = gri

roșu - R

albastru - A

violet - V

Ce culori au pixurile?
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Ce culori au mapele?

Ce culoare are plastilina?

Figuri geometrice

PĂTRAT
pătrat

CERC
cerc

TRIUNGHI
triunghi

ROMB
romb

DREPTUNGHI
dreptunghi

Ce urmează?
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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LECȚIA 5: La școală învăț!

La școală citesc.

La școală experimentez.

La școală îngrijim plante.

Eu învăț.
Tu înveți.
El/ea învață.
Noi învățăm.
Voi învățați.
Ei/ele învață.
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La școală scriu.

La școală joc fotbal.

La școală desenez.

Eu citesc.
Tu citești.
El/ea citește.
Noi citim.
Voi citiți.
Ei/ele citesc.

Eu scriu.
Tu scrii.
El/ea scrie.
Noi scriem.
Voi scrieți.
Ei/ele scriu.

La școală cânt.

La școală folosesc PC.

La școală pictez.

Eu cânt.
Tu cânți.
El/ea cântă.
Noi cântăm.
Voi cântați.
Ei/ele cântă.

Eu pictez.
Tu pictezi.
El/ea pictează.
Noi pictăm.
Voi pictați.
Ei/ele pictează.

La școală învăț
să număr și
să calculez.

10
zece

11
1...
unsprezece doisprezece

1...
șaptesprezece

2...
douăzeci și trei

1...
optsprezece

3...
treizeci și trei

1...
treisprezece

1...
nouăsprezece

1...
paisprezece

2...
douăzeci

4...
patruzeci și trei

1...
cincisprezece

1...
șaisprezece

2...
2...
douăzeci și unu douăzeci și doi

8...
optzeci și trei
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RECAPITULARE
Bună!
Eu sunt Mădă.
Am un caiet roșu.

Bună! Eu sunt
Gheorghe. Am
un ghiozdan
verde.

?
?
?

1-?

6-?

2-?

3-?

7-?

8-?

4-?

9-?

10 - ?

5-?

11- ?

10 ... 12 13 ... 15 16 ... 18 19 ... 21 22 23 ... 25 26 ... 28 ... 30 31
31 ... 29 28 ... 26 .... 24 23 ... .... ... 19 ... 17 ... 15 14 ... 12 11 10
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U6 Familia mea
Lecția 1: Mama, tata, bunici

Salut! Eu sunt
Cornel. Am 8 ani.
Familia mea este
formată din părinți
și bunici.

Ea este
mama. Numele ei
este Corina. Are
34 de ani.

El este
tata. Numele lui
este Mihai. Are 36
de ani.

Tata și mama
sunt părinți.

Bunicul și bunica - părinții tatălui

Bunicul și bunica – părinții mamei
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Lecția 2: Frați și surori

Maria și Dana sunt surori. Maria
are 8 ani. Dana are 18 ani. Dana
este mai mare decât Maria.
18 > 8 (18 este mai mare decât 8)

Dorina și Eugen sunt frați.
Dorina are 19 ani. Eugen are 9 ani.
Eugen este mai mic decât Dorina.
9 < 19 (9 este mai mic decât 19)

Victor este
fratele meu.
E mai mare
decât mine.
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Sara este sora
mea. E mai
mică decât
mine.

Lecția 3: Familiile sunt diferite!

Familia Ionescu este formată din trei
persoane: mama, tata și un copil.
Familia Georgescu este formată din patru
persoane: mama, tata și doi copii gemeni:
un băiat și o fată. Fiecare are o pasăre.

Familia Pop este formată din două
persoane: tata și un copil.

Familia Munteanu este formată din două
persoane. Ei nu au copii, dar au un motan,
pe nume Dumi.

persoană-persoane; pasăre-păsări, motan-motani; copii gemeni
Familiile sunt diferite!
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Lecția 4: E ok să i diferit!

băiat înalt – fată scundă

băiat rapid – băiat lent

copil fricos – copil curajos

42

păr lung – păr scurt

copil gras – copil slab

copil amuzant – copil serios

copil calm -copil agitat

RECAPITULARE
Vorbește despre familia ta: despre bunici, despre părinți, despre frați și surori.
Spune cum este ecare.
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Salut!
Te pup!
Bun găsit!

Te sărut!

Vă îmbrățișez!

Bună!

Tu cum

zero
unu
doi
trei
patru
cinci
șase
șapte
opt
nouă
zece

3

.

cu numele lor.

U5 Îmi place...
Lecția 1: Haine de poveste
Hainele cele noi ale împăratului
după Hans Christian Andersen
A fost odată un împărat care cheltuia toţi
banii numai pe îmbrăcăminte. Îi plăcea să aibă
mereu haine noi. În ecare zi se îmbrăca altfel.
Odată au venit în împărăție doi oameni
mincinoși care spuneau că știu să facă o stofă
frumoasă, cum nu mai era alta. Ziceau că hainele făcute din această stofă nu puteau văzute decât de oamenii deștepți. Cei proști nu
le vedeau.
Împăratul a vrut și el haine din stofa minunată și a dat mulți bani ca cei doi să i le facă.
Dar la sfârșit nu a văzut nimic. Ca să nu se facă
de rușine, nu a spus că nu vede nimic și a ieșit
pe stradă cu hainele noi pe el, adică dezbrăcat.
- Împăratul e dezbrăcat! a strigat un copil curajos.
-E dezbrăcat, au strigat
și ceilalți oameni.....

Mădă:
Îmi place să citesc.
Iubesc mai ales
poveștile.
Citesc seara, la culcare,
de când eram mică.

Înainte de p și b se scrie litera m:
împărat, împărăție, îmbrăcăminte,
a se îmbrăca

Cuvinte cu sens opus:
nou – vechi; haină nouă-haină veche;
haine noi- haine vechi
minciună-adevăr;
frumos-urât; frumoși-urâți; frumoasăurâtă; frumoase- urâte;
deștept-prost; deștepți-proști
la sfârșit-la început; început-sfârșit
curajos-fricos
îmbrăcat-dezbrăcat

Spune, scrie sau desenează sfârșitul poveștii.
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Lecția 2: Cizme de poveste...
Motanul încălțat
după Charles Perrault
Au fost odată, ca niciodată, trei frați săraci. Tatăl le-a
împărțit averea: o moară, un măgar și un motan.
Fratele cel mare a luat moara, fratele mijlociu a luat măgarul
și fratele cel mic a luat motanul.
- „Ce voi face cu un motan?” gândi supărat fratele cel mic.
Voi muri de foame!
- Nu trist, stăpâne! zise motanul într-o zi. Cumpără-mi o
pereche de cizme, ca să merg mai ușor. Și n-o să-ţi pară rău!
Nu trecu mult și motanul a ă că regele a ieșit împreună cu
ica lui la plimbare, cu trăsura. Așa că motanul alergă înaintea caleștii și le strigă ţăranilor care strângeau fânul:
- Dacă vă întreabă regele ale cui sunt câmpurile acestea
să-i spuneţi că sunt ale marchizului de Carabas. Aţi înțeles?
Auzind un motan care vorbește, ţăranii se speriară și atunci
când se apropie trăsura regelui, aceștia făcură întocmai cum
le poruncise motanul încălţat.
- Ale cui sunt câmpurile acestea? întrebă împăratul.
- Ale marchizului de Carabas! răspunseră ţăranii.
- Marchizul e un gospodar foarte bun, îi spuse regele icei
sale….

Cuvinte cu același sens:
motan=pisoi=pisic
împărat=rege
trăsură=caleașcă
gospodar=om harnic
a muri de foame=a

ămând

a fost odată ca niciodată= a fost cândva
poruncise=spuse
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Mădă:
Una dintre poveștile
mele preferate este
Motanul încălțat.
Personajul din poveste
seamănă cu motanul meu.

Înmulțirea
Adunarea cu termeni egali
ADUNARE REPETATĂ
4 grupe de 3 elemente

4x3 =12

3+3+3+3

12

3+3+3+3 - adunare cu termeni egali sau adunare repetată
citim : 3 ”luat” de 4 ori sau 4 ”luat” de 3 ori
4x3 = 3x4
înmulțirea este COMUTATIVĂ
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Tabla înmulțirii și tabla împărțirii
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Lecția 3: De iarnă sau de vară?

Radu: Când este iarnă, ne îmbrăcăm
gros și când este vară, ne îmbrăcăm
subțire. Tu ce haine preferi? De iarnă
sau de vară?

Scrie despre cum te îmbraci vara și iarna.
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Lecția 4: Accesoriile preferate
Mădă: Ai observat colecția de pălării a reginei
Elisabeta? Uneori, accesoriile pe care alegem să
le purtăm spun multe lucruri despre noi.
Tu ce accesorii porți?

un ceas- două ceasuri- ceasurile
o pereche de ochelari- ochelarii
o cravată-două cravate-cravatele
un papion-două papioane-papioanele
o batistă-două batiste-batistele
o pereche de butoni-butonii
un ac de cravată-două ace de cravată
o pălărie-două pălării-pălăriile
o curea- două curele- curelele
un portmoneu-două portmonee-portmoneele
o eșarfă- două eșarfe-eșarfele
o geantă-două genți-gențile
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RECAPITULARE

Este vară și pleci în weekend pentru două zile la munte.
Scrie o listă cu lucruri de pe această pagină pe care vrei să le iei în geantă.
Îți mai trebuie ceva?
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U6 În familie
Lecția 1: Despre respect
Vasul de lemn
după Fraţii Grimm
Un bunic locuia împreună
cu ul, cu nora sa și cu nepotul
său. Pentru că era foarte bătrân, mâinile îi tremurau și
scăpa pe jos mâncarea și vasele din care mânca. Multe
dintre acestea s-au spart. Supăraţi, ul și nora s-au
gândit să îi dea să mănânce separat, la o altă masă,
într-un vas de lemn. Ochii bunicului s-au umezit, dar
nu a spus nimic.
Într-o seară, părinţii au văzut că băiatul cioplea o
bucată de lemn.
— Ce faci acolo? întrebă tatăl.
— Pregătesc un vas de lemn pentru când veţi voi
bătrâni.
Rușinaţi, părinţii au înţeles greșeala și au cerut iertare bunicului care a venit înapoi la masă cu ei.

Mădă:
Eu și Radu ne respectăm
părinții și bunicii.
Este trist când
în multe familii
nu se întâmplă acest lucru.

• Se scrie sau și nu s-au când se poate înlocui
cu ori: mânânc supă sau (ori) friptură; vasele
s-au spart; ul și nora s-au gândit; ochii s-au
umezit.
• Se scrie sa și nu s-a când se poate înlocui cu
ei sau lui: nora sa; s-a simțit.
•Se scrie corect într-o, într-un, greșeală.
Adjective (cuvinte care arată însușiri):
bătrân – foarte bătrân- mai bătrân ca mine- cel
mai bătrân- extraordinar de bătrân

Citește textul și răspunde la întrebări:
a) Ce poţi să apui despre familia din povestea Vasul de lemn?
b) De ce bunicul a fost mutat la o altă masă?
c) Cum crezi că s-a simţit?
d) Când au înțeles părinții băiatului că au greșit?
e) Tu cum le arăţi bunicilor că îi respecţi? Dar părinţilor?
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Lecția 2: Iubirea dintre frați și surori
Fata babei și fata moșului
după Ion Creangă
A fost odată ca niciodată un moș și o babă. Fiecare avea
câte o fată. Urâtă, leneșă, supărăcioasă și rea la inimă, fata
babei lenevea cât era ziua de lungă și se lăuda cu munca
surorii sale vitrege. Fata moșului era frumoasă, harnică,
bună la inimă, ascultătoare și nu-i stăteau mâinile de dimineaţă până seara.
Într-o zi, văzând că baba și fata ei doresc să o alunge,
fata moșului sărută mâna tatălui său și porni în lume. Pe
drum văzu un păr frumos și în orit, dar plin de omizi
care zise:
— Fată frumoasă și harnică, mă îngrijești și pe mine?
Poți să mă cureți de omizi? Vreodată am să te ajut și eu.
Pentru că era harnică, fata curăţă părul de uscături și de
omizi cu mare grijă și numai după aceea plecă mai departe…

Cum le arăți fraților
și surorilor
că îi/le iubești?

Cuvinte și expresii cu același sens
nu îi stăteau mâinile=nu-i stăteau mâinile=muncea tot timpul
cât era ziua de lungă=toată ziua porni în lume=plecă în lume
după aceea=apoi
lenevea=nu muncea
1.Stabilește asemănările și deosebirile dintre fata babei și fata moșului. Completează în caiet un
desen asemănător cu cel alăturat.
2.Ce știi despre omizi?

Fata moșului
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Fata babei

Lecția 2: Iubirea dintre frați și surori
Povestea lui Rex
O să vă spun cum a intrat Rex în familia noastră.
Într-o zi de toamnă, am fost în vizită la David, colegul
meu, ca să învățăm împreună. Când am coborât din blocul lui, mama, care mă aștepta, a observat niște urme de
sânge care duceau sub mașina noastră. Dedesubt era un
cățel de talie mare, ce tremura speriat. Era rănit!
Pentru că mie îmi plac animalele, am rugat-o pe mama
să mergem cu el la veterinar. Spre bucuria noastră, a fost
cuminte când l-am transportat cu mașina.
La clinică, medicii l-au cusut și l-au pansat. Pentru că
trebuia îngrijit, l-am luat acasă la noi. L-am hrănit, i-am
făcut culcuș și, în scurt timp, s-a însănătoșit.
De atunci, în ecare zi își arată dragostea și recunoștința
pentru că l-am salvat.
Noi, familia Dumitriu am mai câștigat un nou membru
al familiei!

Eu o să îți spun ție o poveste. = O să-ți spun o poveste.=
Îți voi spune o poveste.
Eu o să îi spun lui o poveste. = O să-i spun o poveste.=
Îi voi spune o poveste.
Eu o să îi spun ei o poveste. = O să-i spun ei o poveste.=
Îi voi spune o poveste.
Eu o să vă spun vouă o poveste. = O să vă spun o poveste.= Vă voi spune o poveste.
Eu o să le spun lor o poveste.= O să le spun o poveste.=
Le voi spune o poveste.
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Lecția 4: O altfel de familie
Stejarul pitic, cel mai bun tătic!
după Victoria Pătrașcu
A fost odată un stejar bătrân, de aproape o sută de ani,
mai altfel decât ceilalți. În timp ce frații lui crescuseră
înalți, Stejărel rămăsese foarte scund. Din cauza aceasta
credea că nimeni, niciodată nu-i va prieten...Un singur
locatar reușise să-și găsească adăpostul în copacul pitic.
Era un păianjen negru cu ochi mari.
Într-o zi...poc! poc! se auziră focuri de armă, iar Stejărel
se trezi în scorbura sa cu un pui de veveriță speriat, care
plângea.
-Ce mă fac? întrebă îngrozit stejarul.
-Ce te faci? îl îngână păianjenul. Te faci tatăl ei.
-Tată? Păi eu n-am fost niciodată tată...Vai, și cum mai
plânge! Ce ar trebui să-i spun?
-Cântă-i, spune-i o poveste...
Oare a reușit Stejărel să liniștească mica veveriță?
Semne de punctuație

monolog,
citat

.
”
-

pauză,
enumerare

,

marchează
dialogul

propoziția nu
se termină

...

sfârșitul unui
enunț

Semne de
punctuație

întrebare,
solicitare

exclamație,
sfat,
poruncă,
strigare

? !
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înaintea
dialogului,
enumerării

:

• tată- tătic; mamă-mămică
stejar-stejărel
• bătrân-tânăr înalt-scund
uriaș-pitic mari- mici
niciodată-întotdeauna
• îngrozit = speriat
locatar = persoană care
locuiește într-o casă
adăpost = loc ferit
• stejar pitic – pitic de la
circ

RECAPITULARE
1. Recitește fragmentul din povestea Fata babei și fata moșului și spune dacă enunțurile
următoare sunt adevărate A sau false F:
• Baba și ica ei o iubeau pe fata moșului.
• Înainte să plece, fata a sărutat mâna tatălui.
• Fata moșului a curățat părul de omizi.
2. Transcrie următorul text, completând cu semnele de punctuație potrivite:
�Ce mă fac�întrebă îngrozit stejarul�
�Ce te faci�îl îngână păianjenul�Te faci tatăl ei�
�Tată�Păi eu n-am fost niciodată tată�Vai�și cum mai plânge�Ce ar trebui să-i spun�
�Cântă-i�spune-i o poveste�
3.Transcrie enunțurile păstrând doar forma care este corectă:
Ochii bunicului s-au/sau umezit când vasul s-a/sa spart din greșeală/greșală.
Pentru că trebuia îngrijit, l-am/lam luat pe rex/Rex acasă la noi. L-am/lam hrănit, iam/i-am
făcut culcuș și, în scurt timp, sa/s-a însănătoșit.
4. Privește cu atenție desenele. Scrie un scurt text despre familia de arici.
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U7 Acasă
Lecția 1: Acasă înseamnă...

Radu: Pentru Mădă,
acasă înseamnă mirosul
de prăjituri făcute cu bunica. Pentru mine, acasă
înseamnă curtea unde
mă joc cu prietenii.
Ce înseamnă pentru tine
acasă?

Acasă înseamnă...
-interviuSunteţi reporteri la ziarul școlii. Luaţi un interviu
colegilor de clasă, din alte clase, părinţilor etc. pe
tema: “Ce înseamnă acasă?” Când vă adresaţi persoanei
pe care o intervievaţi, procedaţi astfel:
1. salutaţi
2. vă prezentaţi
3. cereți permisiunea de a lua interviul
4. puneți întrebările pe care le-ați pregătit
5. mulţumiţi și salutaţi persoana respectivă, la despărţire.
Atenție! Folosiţi corect formulele:
- de salut politicos: “Bună! Bună dimineaţa! Bună ziua! Bună seara! Sărut-mâna!” etc.
- de prezentare: “Eu sunt… Mă numesc… Daţi-mi voie să mă prezint…”
- de solicitare de permisiune: ”Ai putea… Aţi putea să… M-aș bucura dacă… Mi-ar face plăcere
să… Sunteţi amabil să…Acceptaţi să… Îmi daţi voie să… Îmi permiteţi să… Îmi îngăduiţi să…”
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Lecția 2: Casa noastră
Mădă: Noi locuim în București, la casă, pe
strada Dorobanți nr. 21. Avem o casă minunată,
construită de bunicii noștri! Este din cărămidă,
făcută să reziste tuturor intemperiilor. Geamurile sunt mari de tot si lasă soarele să ne încălzească, ploaia să ne spună povesti, zăpada să ne
facă să credem în magie si frunzele de toamnă
să danseze numai pentru noi.
În grădină avem loc de joacă cu prietenii,
cușcă pentru Rex, dar și o masă și scaune pentru
odihnă.
Interiorul este mobilat simplu și cu gust. Avem
o cameră de zi, patru dormitoare (unul pentru
mine, unul pentru Radu, unul pentru părinți și
unul pentru bunici), două băi, o bucătărie și o
debara. Fiecare este responsabil de ordinea din
camera proprie.
Petrecem mult timp în bucătărie, unde mama
și bunica gătesc. Acolo avem și o masă mare,
unde luăm micul dejun, prânzul și cina, în familie.
Ne simțim bine acasă!
În casă este o masă. Masa este din sticlă.
În casă sunt niște mese. Mesele sunt din sticlă.
În curte este un cățel. Cățelul stă în cușcă.
În curte sunt niște căței. Cățeii stau în cușcă.
În cameră este un dulap. Dulapul are două uși.
În cameră sunt niște dulapuri. Dulapurile au
două uși.
Materiale de construcție: cărămidă, lemn, sticlă, metal
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Scriem corect:
noștri (spunem noștrii)
voștri (spunem voștrii)
intemperii: cutremur,
inundații, alunecări de teren
magie=farmec
proprie=personală

Lecția 3: De la școală acasă
Radu: Uneori îmi place să merg pe jos
de acasă la școală și de la școală acasă.
Sunt foarte atent la semnele de circulație
și la indicatoarele pe care le întâlnesc
în drumul meu, ca să evit accidentele
și ca să nu mă rătăcesc. Când iau metroul,
folosesc harta METROREX din vagoane.

Atenție, copii!

Trecere pietoni

Stradă cu sens unic Circulație în ambele sensuri Circulație interzisă

Stație de
tramvai

Stație de
autobuz

Semafor

Spital

Stație de
taxi

Scrie un text scurt despre drumul tău de la școală acasă.
Spune ce semne de circulație și ce indicatoare întâlnești.
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Lecția 4: Cum călătoresc?
Mădă: Școala mea este mai departe de casă și nu pot merge pe jos. Atunci când mama și tata nu
pot să mă ducă cu autoturismul personal, eu folosesc mijloacele de transport în comun. Am în
portmoneu abonamente diferite pentru metrou și autobuz. Niciodată nu merg cu autobuzul, cu
tramvaiul, cu troileibuzul sau cu metroul, fără să-mi plătesc călătoria. Este o regulă importantă pe
care trebuie să o respectăm toți. Biletul costă mai puțin dacă aleg să-mi cumpăr un abonament pe
o lună sau pe an.
Când plec în afara orașului București, în România sau în afara granițelor României, pot alege să
merg cu trenul sau cu avionul, care face și curse interne și curse externe. Am observat că biletele
de călătorie arată diferit și costă diferit, în funcție de mijlocul de transport, de oraș și de distanțele
care se parcurg.
Tu cum ajungi de la școală acasă?
Observă cu atenție biletele și abonamentele
de călătorie din exemple și scrie o listă cu
informațiile pe care le descoperi: numele
orașului, prețul, valabilitatea în timp, durata
călătoriei etc.
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RECAPITULARE
1. Ce informații poți obține citind a șajele de pe autobuz și tramvai?
2. Spune cu ce mijloace de transport ajungi de la școală acasă.

3. Privește cu atenție biletele sau abonamentele de călătorie cu mijloace de transport
în comun și spune ce informații poți găsi pe ele.
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U8 Mă cunosc?
Lecția 1: Cum sunt eu?
Madă: Ieri m-am certat cu fratele
meu, Radu. Mi-a spus că sunt răsfățată
și că fac numai ce vreau eu. La rândul
meu, l-am făcut egoist. De la o vreme
nici nu mă mai bagă în seamă. Iese
doar cu colegii din clasa lui și nu mă
ia și pe mine cu ei la lm sau la meciuri.
Oare de ce nu mă mai înțeleg cu Radu?
M-am schimbat eu sau s-a schimbat el?
A răspunde la întrebarea „Cine sunt

Lucruri pe care iubesc să le fac

eu?” presupune a identi ca:
• aptitudinile - înclinațiile naturale
(de exemplu ureche muzicală)
• abilitățile - priceperile, capacitățile
de a face anumite lucruri (de exemplu
ușurința de a construi)
• calitățile – însușirile pe care le

Instagram

Ciocolata

Jocurile Foamei

Video cu fotogra i

Să merg la lm

Să citez din
cărți

Simțul umorului

Caractere cționale

avem (de exemplu răbdarea)
• interesele – preferințele pentru

Să u hilară
Video cu pisici

Harry Potter

anumite domenii sau activități (de ex.
pentru foto)
• aspirațiile - dorințele de viitor

Ceai
să nu vorbesc
cu nimeni când
sunt supărată

• valorile - lucrurile importante în

Să merg la
școală

Să am prieteni

care credem și în funcție de care ne
comportăm (de exemplu familia)
o activitate preferată două dorințe pe care le am trei lucruri pe care le fac bine
.......................
........................................... .............................................
două cuvinte care mă
descriu
...........................
trei calități pe care le
am.....................

Eu sunt
......................................

două lucruri în care cred
.........................................

două discipline care îmi
un lucru pe care colegii nu îl
plac
știu despre mine..............
.........................................
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Lecția 2: Casa noastră

supărare

furie

Mădă: Recunoști galeria de emoții de mai jos?
Probabil și tu treci prin ea în ecare zi. Așa-i?

teamă

dezgust

1.Imaginează-ți că într-o dimineață, în timp ce iei micul dejun și te pregătești să pleci către școală, auzi
la radio știrea că, în 24 de ore, Pământul se va ciocni de un meteorit.
Notează într-un tabel asemănător cu cel de mai jos ce crezi că se va întâmpla în interiorul tău.
Ce gândești?

Ce emoții ai?

Cum se simt aceste emoții în corp?

Ce faci? Cum acționezi?

2.Seara, înainte de culcare, la televizor se anunță că oamenii de știință au deviat meteoritul de pe traseu
și că nu se va mai produce ciocnirea cu Terra. Oamenii sunt în siguranță.
Notează într-un tabel asemănător cu cel de mai jos ce crezi că se va întâmpla în interiorul tău la a area
știrii.
Ce gândești?

Ce emoții ai?

Cum se simt aceste emoții în corp?

Ce faci? Cum acționezi?

Toate emoțiile sunt rezultatul gândurilor
noastre. Mintea interpretează situațiile prin
care trecem. Creierul produce diferite
substanțe care ajung în sânge, declanșând
reacții în corp, pentru ca noi să avem anumite comportamente prin care să putem
face față situației.
Când suntem în pericol, simțim frică și
creierul produce substanțe prin care corpul
se pregătește de apărare, prin fugă sau prin
Scriem corect:
așa este=așa e=așa-i
îți imaginezi = imaginează-ți
Terra=Pământ=Planeta albastră
situație-situații=situațiile
mușchi=mușchii
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luptă: inima bate cu putere și mușchii se încordează repede.
Când

simțim

bucurie,

apreciere,

recunoștință, creierul secretă substanțe
bune pentru corp și ne întărește sănătatea.

Lecția 3: Disciplinele școlare și profesiile
Radu: te-ai gândit vreodată că
poate să existe o legătură între disciplinele pe care le studiezi la școală
și care îți plac foarte mult și viitoarea meserie sau profesie pe care o
vei avea?
Disciplina de studiu

Domeniul de activitate și câteva profesii

Limba și literatura română
Limbile străine

Domeniul umanist: profesor de limba română sau de limbi străine,
bibliotecar, învățător, educator, translator, diplomat, jurnalist, corector, editor etc.

Matematică
Biologie
Fizică (din clasa a VI-a)
Chimie (din clasa a VII-a)

Domeniul științelor: profesor sau cercetător științi c, economist,
contabil, inginer, funcționar bancar, arhitect, pilot, astronom, biolog, chimist, biochimist, farmacist, medic, stomatolog, agronom,
geolog, horticultor, cosmetician, zician etc.

Istorie
Geogra e
Gândire critică și drepturi
Religie

Domeniul social: profesor sau cercetător în acest domeniu, ghid turistic, meteorolog, muzeograf, arheolog, diplomat, scriitor, preot,
avocat etc.

Educație plastică
Educație muzicală

Artistic: pictor, arhitect, cântăreț, instrumentist, dirijor, sculptor,
critic de artă, designer vestimentar, designer de interior, profesor
de desen etc.

Informatică și TIC
Educație tehnologică și aplicații
practice

Tehnologii: profesor, contabil, informatician-programator, astronom, economist, inginer, lucrător în domeniul nanciar-bancar,
specialist în telecomunicații, arhitect, controlor de tra c aerian,
bucătar, patiser, cofetar etc.

Educație zică și sport

Sport: profesor de sport, antrenor, zioterapeut, o țer în armată,
polițist, pompier, comentator sportiv, atlet, fotbalist etc.

Consiliere și dezvoltare personală

Consiliere și orientare: psiholog, consilier, asistent social etc.

Transformă una dintre activitățile
tale preferate într-o posibilă profesie. Scrie sau desenează pe o coală
cum ar arăta o zi din viața ta în care
ai practica meseria sau profesia respectivă.
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Lecția 4: Mă pricep la.....
Desenează sau confecționează o oglindă din
hârtie. Scrie pe ea toate lucrurile bune pe care
știi să le faci, lucrurile la care te pricepi cel mai
bine (poți să te folosești de exemplul dat).
Gândește-te de unde, de la cine, când și cum
ai reușit să înveți să te pricepi la atâtea lucruri.
Vorbește cu un coleg despre toate acestea și
arată-i oglinda ta.

Autocunoașterea necesită timp și energie,
Ești minunat!
Ești cel mai bun!
Ești de neegalat!
Ești convingător!
Ești perfect!
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dar aduce bene cii și satisfacții.
A ă cine ești cu adevărat!
Acceptă-te așa cum ești!
Nu uita nicio clipă că ești unic/ă!

RECAPITULARE
1. Vorbește cu colegii despre:

Cât de des mergi la cinematoCe activități te relaxează cel
Mănânci zilnic fructe?
graf? Care este lmul tău prefemai mult?
Care este fructul tău preferat?
rat?
Ce îți plăcea cel mai mult să
faci când erai mai mic și ce îți
place acum?

Ce activități te ajută să nu te
enervezi sau să nu te superi?

Îți plani ci timpul de învățare
și timpul liber?

Ce calități apreciezi cel mai
mult în grupul tău de prieteni?

Cât timp petreci în aer
liber/natură?

Ce crezi că apreciază cel mai
mult colegii tăi la tine?

2 .Privește-te în oglindă! Pe parcursul acestui an ai crescut. Observă care sunt transformările prin
care ai trecut din punct de vedere:
- zic – înălțimea și greutatea s-au modi cat? Te-ai îmbolnăvit des?
- mental – gândești altfel?
- emoțional – îți gestionezi emoțiile?
- social – ce poți spune despre prietenii tăi? Dar despre grupul din care faci parte?
Pe o jumătate de coală colorată A4 scrie cel puțin cinci lucruri pe care le-ai făcut în acest an și de
care ești mândră/mândru. De exemplu: ai învățat să înoți, ai învățat să folosești noi aplicații pe tabletă, ți-ai făcut prieteni noi etc.

3. Notează pe caiet a rmațiile care ți se potrivesc:
• Îmi place felul cum arăt. • Mă accept așa cum sunt. • Cred în mine! • Sunt la fel de valoros ca
oricare altul. • Sunt unic și deosebit! • Sunt mândru de mine!

113

U9 Cresc, mă dezvolt, învăț
Lecția 1: La fel, dar diferiți
Ce diferențe observi între cele două perechi de
gemeni? Crezi că există doi oameni la fel?

Mădă: Privește-ți cu atenție ochii în oglindă.
Ce culoare au?
În centrul ochiului, vei observa o pată neagră,
numită pupilă. Există și părți ale ochiului pe care
nu le putem vedea. Partea din spate seamănă cu
un ecran de cinematograf. Aici ajung imaginile
lucrurilor pe care le privim. Această parte este
străbătută de o rețea de vase de sânge, foarte
subțiri. Există o șansă de una la un million ca cineva să aibă aceeași rețea ca a ta. De aceea mulți
oameni și-au pus încuietori speciale la uși, care
se pot deschide doar prin scanarea ochiului.
Știai asta?

șansă de una la un milion
1 la 1 000 000

1 000 – o mie
10 000 – zece mii
100 000 – o sută de mii
1 000 000 – un milion
10 000 000 - zece milioane
100 000 000 – o sută de milioane

Scrie cu cifre numerele: un milion opt sute; două milioane cincizeci; cincisprezece milioane o sută douăzeci; treizeci de milioane unu.
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Lecția 2: Mici accidente, mari griji
Radu: Acum că am crescut, sunt mult mai atent la ceea ce fac
și încerc să previn accidentele. Când se întâmplă, însă,
am la îndemână o trusă de prim ajutor și, dacă nu e nimic grav,
rezolv pe loc cu ajutorul membrilor familiei.
Iată mai jos câteva sfaturi pe care le-am a at de la medic și
pe care le aplic și eu:
1. Te-ai ars
Dacă te-ai ars în timp ce încercai să scoți tava cu friptură din cuptor, lasă să curgă apă rece pe zona
arsă, timp de 10 minute. Aplică apoi un unguent antibacterian și acoperă rana cu un bandaj.
2. Te-ai tăiat la deget (nu foarte adânc)
Curăță imediat locul cu apă rece. Folosește un săpun pentru a dezinfecta rana și apasă pe tăietură
direct, timp de 5 minute. Aplică apoi un unguent antibacterian și bandajează.
3.Te-ai lovit la cap
Aplică imediat o compresă cu gheață pe care o lași să acționeze timp de 20 de minute, pentru a reduce riscul de um ătură.
Ce conține o trusă
de prim ajutor?
Foarfecă cu vârfuri rotunjite
Bandaj
Vată
Mănuși de examinare
Comprese sterile
Alcool sanitar
Rivanol soluție
Garou elastic
Atele din material plastic
Leucoplast
Pansament
Batiste de hârtie dezinfectante

le-am a at

Ace de siguranță

te-ai ars; te-ai tăiat

Pahare de unică folosință

bacterie-bacterian antibacterian

Caiet 50 de le

=împotriva bacteriilor

Pix/creion
Broșură prim ajutor
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accident-accidente

Lecția 3: Incredibila bunică
Mădă: De curând am a at de
la prietena mea despre o bunică
incredibilă! Am fost curioasă
și am citit mai multe despre
ea într-un reportaj în care
se vorbea despre
importanța sportului.

Așa am a at că, în timp ce alte bunici se plâng de
bolile speci ce bătrâneții: artrită, osteoporoză, Alzheimer etc., doamna Bete Calman din Australia, la
vârsta de 83 de ani, se dă peste cap ca un sportiv
tânăr. Ea le-a spus reporterilor:
"Eu sunt exemplul viu că dacă ai un vis frumos și faci
totul pentru a-l atinge, dacă ai o disciplină de er și
ești pasionat de ceea ce faci, cu siguranță vei reuși. În
prezent, pot face lucruri minunate pe care nu le făceam
în urmă cu 40 de ani. Niciodată nu ești prea bătrân.
Corpul este un instrument remarcabil. Dacă știi cum
să-l folosești, se va căli, se va întări și va deveni din ce
în ce mai bun."
Completează tabelul cu formele potrivite ale adjectivelor:

incredibil

frumos

o bunică

tânăr

remarcabil

minunat

remarcabilă

două bunici
un vis
două visuri

frumoase

un sportiv
doi sportivi

Scrie un text scurt despre sportul pe care îl practici sau pe care îți
dorești să îl practici.
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Lecția 4: În vizită la stomatolog
Radu: Mă doare rău măseaua! Nu pot să mănânc nimic!
Acum o sun pe doamna doctor! Trebuie să ajung la cabinetul de stomatologie de urgență! Cred că am o carie.
Mi-a spus mama să nu mai mănânc atâtea dulciuri...
doar că îmi plac mult! Astăzi am exagerat cu înghețata....
Oﬀ!
Și mi-e atât de frică! Mădă e mai curajoasă decât mine.
Pe ea nu o doare niciodată nimic. O iau cu mine astăzi ca
să mă încurajeze...

Privește cu atenție imaginile 1 și 2 și
descoperă dacă îți cureți corect dinții.
Atunci când nu ai pastă de dinți și
periuță, folosești ața dentară?

117

RECAPITULARE
1. Citește cu atenție ce spune Mădă despre ochi la
pagina 114 și răspunde la întrebări:
a. Ce culori pot avea ochii? Ce culoare au ochii tăi?
b. Cum se numește pata neagră din centrul ochiului?
c. Cu ce seamănă partea din spate a ochiului?
d. Ce șanse sunt ca să existe cineva cu o rețea la fel
ca a ta?
2. Scrie cu litere: 1 002; 45 098; 304 705; 1 230 321; 12 576 001; 3 400 009; 234 432 345
3. Spune ce poți să faci când te tai la deget.
4. Spune cel puțin cinci lucruri pe care le poți găsi într-o trusă medicală de prim ajutor.
5. Scrie un scurt text despre sportul tău preferat.
6. Scrie un scurt text despre medicul tău stomatolog.
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U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul preferat
Spune ce știi despre sporturile cu mingea:

Fotbal

Handbal

Baschet

Volei

Tenis

Baseball

Spune ce știi despre sporturile în/pe apă: înot, caiac, polo

Spune ce știi despre sporturile de iarnă: schi, snow-board, patinaj
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Lecția 2: Îngrijind animalele

W

Winter

Era doar un pui când s-a încurcat în sforile plasei de crabi. A fost descoperit pe țărm, abia su ând.
La spitalul de animale marine i-au dat un nume – Winter – și i-au tratat rănile. Coada însă era
prea infectată și nu i-au putut-o salva. Winter a ales să se bucure de noii prieteni de la spital și a
învățat să înoate altfel, mișcându-și corpul ca un șarpe.
Dar noul stil de înot i-a afectat coloana vertebrală și medicii s-au temut că va paraliza. Așa că
i-au comandat o coadă arti cială.
Winter e acum o vedetă – a jucat într-un lm, are propriul site și primește zilnic zeci de vizite. Îi
încurajează pe toți cu povestea sa.
Indiferent de problemele pe care le ai, poți aduce bucurie celor din jur.
La spital i-au dat un nume: Winter.
Lui Winter i-au tratat rănile.
Eu iau mâncare pentru căței (cumpăr).
Eu iau cărțile de pe masă. (a lua)
Stilul de înot i-a afectat coloana.
El ia vitamine. (a lua)
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Lecția 3: Grija față de mediu

Ce înseamnă să ai grijă față de mediu, adică să ai un comportament ecologic?
• Consumă apă mai puțină, fără să faci risipă. Fă dușuri scurte. Închide bine robinetele.
• Folosește becuri ecologice și aparate electrocasnice care consumă puțin curent.
• Folosește cât mai mult lumina naturală.
• Dacă într-o cameră nu este nimeni, stinge becul!
• Selectează deșeurile: sticlă, plastic, hârtie, metal, deșeuri menajere.
• Refolosește hârtia tipărită pe o parte ca ciornă. Reciclează hârtia.
• Folosește detergent și soluții de curățat care nu sunt toxice pentru mediul înconjurător, care sunt
biodegradabile.
• Nu arunca substanțe toxice la chiuvetă sau în toaletă.
• Nu arunca gunoi pe stradă.
• Plantează cel puțin un copac!

Eu am reciclat./Eu reciclez./Eu voi recicla.
Tu ai reciclat./Tu reciclezi. /Tu vei recicla.
El, ea a reciclat./El, ea reciclează./ El, ea va recicla.
Noi am reciclat./Noi reciclăm./Noi vom recicla.
Voi ați ați reciclat. /Voi reciclați./Voi veți recicla.
Ei, ele au reciclat./Ei, ele reciclează./Ei, ele vor recicla.

Dac

ă vr
ei să
des
ci
pre
ww
reci tești cu
w.co
c
r
lect lare, gă iozităț
eaza
i
seșt
i
sele
ctiv pe
.ro/
stia
ti-

http
://

ca/

Știai că…
Aluminiul este 100% reciclabil?
Cotoarele de măr se descompun în două săptămâni, iar cojile de banane în șase?
Pungile de plastic se descompun între 10 și 20 de ani? Unele rezistă chiar și 1000 de ani.
Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 17 copaci?

121

Lecția 4: Genul de muzică preferat
Muzica este importantă. Melodiile noastre preferate ne însoțesc peste tot: pe stradă, în mașină
sau acasă. Deși majoritatea preferă o gamă variată
de artiști, există câteva genuri de muzică prezente
în play-listurile tuturor, indiferent de cultura,
limba sau țara din care provenim. Cunoști sau
asculți următoarele genuri muzicale?: rock, hip
hop, pop, heavy metal, country, muzică electronică etc.
Spune sau scrie ce știi despre următoarele genuri de muzică:

muzică clasică

muzică rock

muzică de relaxare
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muzică electronică

jazz

muzică pop

RECAPITULARE
Brian Hull este un actor de voci din Los
Angeles care imită și creează voci de personaje de desene animate. Acesta este
hobby-ul lui.
Scrie un scurt text despre hobby-ul tău.

Capoeira este o combinație între muzică, ritm,
dans și luptă. Este o artă marțială braziliană,
respectiv un dans de luptă ale cărui origini provin din regiunea africană NíGolo, unde este cunoscut sub numele de dansul zebrei.
Cunoști și alte hobby-uri care au legătură cu
dansul sau artele marțiale? Ce calități dezvoltă?

"Foli "este cuvântul folosit pentru ritm de către tribul
Malinke din Africa de Vest. Pentru acest trib, foli este
prezent în toate activitățile de zi cu zi: oamenii merg
pe ritm, bat lemnele pe ritm, curăță covoarele pe ritm,
își striga numele cu un ritm speci c etc.

Scrie răspunsul la întrebări, cu litere de mână:
1.

Ce îți place cel mai mult? De ce?
.........................................................................................................................................
2.
Tu ce faci pentru a proteja mediul? Scrie cel puțin două exemple.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ce gen de muzică preferi? Care este melodia sau interpretul care îți place cel mai mult?
3.
...........................................................................................................................................
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Să vorbim despre tine
Conversații cu cartonașe
Care este numele tău?

Ai frați sau surori?

Unde locuiești?

Care este prenumele tău?

Vorbește despre ei.

Cum ajungi acolo?

Ai un animal?

Care este mâncarea ta favo-

Vorbește despre el.

rită? Care este băutura ta fa-

Care este porecla ta?
Cu ce te ocupi?
Ți-ar plăcea să

o/un…...?

De ce?

vorită?

Care este muzica ta favorită?

Care este numărul tău de te-

Când este ziua ta de naștere?

Ce formații îți plac?

lefon? Care este adresa ta de

Ce faci, de obicei, de ziua ta

e-mail?

de naștere?

Care este ziua favorită a săp-

Care este luna ta favorită a

Care este sportul tău favorit?

tămânii?

anului?

Cât de des îl practici?

De ce?

De ce?

Ce faci în timpul tău liber?

Ce faci, de obicei, sâmbăta?

Cât de des mergi în vacanță?
Unde îți place să mergi?

Cât de des mănânci în oraș?

Cât de des mergi la cinema?

Ce faci seara?

Care este restaurantul tău

Care este genul de lme fa-

La ce oră te culci, de obicei?

favorit?

vorit?

Sarcini individuale:
- intervievează alt coleg (alege 3-5 întrebări);
- scrie răspunsurile în caietul tău;
- acum spune întregii clase despre persoana pe care ai intervievat-o.
Exemplu: Dați-mi voie să vă prezint pe (nume). Ea este elevă la școala noastră. Are
două surori și un frate. Ea merge la cinema o dată pe săptămână și îi plac lmele de
acțiune. Mâncarea ei favorită sunt spaghetele, iar băutura favorită este sucul de portocale. Sâmbăta, ea merge de obicei la cumpărături și cinează cu părinții.
Cât de des tu …….?
Întotdeauna – de obicei – adesea – din când în când – nu prea des – rar – câteodată – niciodată
100%
80%
60%
40%
20%
10%
5%
0%
O dată / De două ori / De trei ori pe zi / pe săptămână / pe lună / pe an
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U1 În jurul lumii
Lecția 1: Bonjour! Hola!

Bonjour!- franceză

Guten Tag!- germană

Hola!- spaniolă

Bonjour!

Guten Tag!

Hola!

Ciao!- italiană

Hello!- engleză

Ahoj! - cehă

Ciao!

Hello!

Ahoj!

Alfabetul limbii române: litere de tipar și litere de mână

Privește alfabetul limbii române și urmărește cu creionul în mână literele de tipar
și literele de mână din care sunt formate cuvintele care arată saluturi.
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Lecția 2: Personaje îndrăgite

Radu: Salut! Îți amintești? Eu sunt
Radu Dumitriu. Am crescut. Acum am 14
ani. Mă bucur să te văd din nou. Ce ai făcut
în vacanță? Eu am ascultat muzică, am citit
și am văzut lme.
Ție îți plac lmele și cărțile? Care este personajul tău preferat din cărți? Dar din lme?
De ce îți place?

1

2
? Yoda- Star Wars
? Hermione Granger- Harry
Potter
? Iron Man
? Hulk
? Jack Sparrow
Cuvintele care denumesc ințe,
țări, orașe, ape, munți etc. se scriu
cu prima literă mare (majusculă).

3

4

Eu împrumut cărți. Tu împrumuți cărți. El, ea împrumută cărți. Noi împrumutăm cărți.
Voi împrumutați cărți. Ei, ele împrumută cărți.
Eu citesc. Eu am citit. Eu voi citi. Tu citești. Tu ai citit. Tu vei citi. El, ea citește. El, ea a citit.
El, ea va citi. Noi citim. Noi am citit. Noi vom citi. Voi citiți. Voi ați citit. Voi veți citi.
Ei, ele citesc. Ei, ele au citit. Ei, ele vor citi.
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Lecția 3: Amintiri din vacanță

Radu: În vacanță am plecat din
București. Am fost la mare cu părinții și cu
sora mea. Am stat la hotel.
La cazare, părinții au completat un formular de check-in cu date personale.
Tu ai fost plecat/plecată?

Observă cu atenție formularul de mai jos. Cu ce date trebuie completat? De ce crezi că este nevoie
de aceste date?

Formular= coală de hârtie cu un text și cu spații albe
care se completează
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Lecția 4: Vecini și prieteni

Radu: Îți amintești? Eu locuiesc cu familia mea în București, la casă, pe strada Dorobanți nr. 21.
În cartierul rezidențial de la marginea orașului sunt mai mulți copii decât în centrul orașului.
La numărul 20, în fața casei mele, locuiește familia Matei. Oana Matei este prietena mea din copilărie. Are tot 14 ani. Petrecem mult timp împreună, în curte, sub un nuc foarte mare și bătrân. În
spatele casei mele este șoseaua. Mara, altă vecină, locuiește în mijlocul cartierului, în apropiere. În
stânga casei ei locuiește Ionuț, iar în dreapta lui Ionuț este casa lui Vlad.
Suntem vecini buni și ne înțelegem foarte bine.

la marginea orașului
în centrul orașului=în mijlocul orașului
în fața casei, în spatele casei
în apropiere, în depărtare
în stânga casei, în dreapta casei
Eu îmi amintesc. Eu mi-amintesc.
Tu îți amintești. Tu ți-amintești.
El, ea își amintește. El, ea și-amintește.
Noi ne amintim. Noi ne-amintim.
Voi vă amintiți. Voi v-amintiți.
Ei, ele își amintesc. Ei, ele și-amintesc.

Eu mi-am amintit.
Tu ți-ai amintit.
El, ea și-a amintit.
Noi ne-am amintit.
Voi v-ați amintit.
Ei, ele și-au amintit.
Eu îmi voi aminti.
Tu îți vei aminti.
El, ea își vor aminti.
Noi ne vom aminti.
Voi vă veți aminti.
Ei, ele își vor aminti.
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RECAPITULARE
1. Transcrie cu litere de mână cuvintele de mai jos:
a- alfabet
ă/â- mână
b – bonjour
c – copilărie
d – dreapta
e – este

f – formular
g- găsit
h – hârtie
i - italiană
î- îndrăgit
j- Jack

k- Jak
l – lume
m – margine
n- nou
o- om
p- personaj

q – quinoa
r- rezidențial
s – stânga
ș – și
t- trăsături
ț – țară

u - unde
v - vecini
w- weekend
x- text
y- Harry
z - zi

2. Scrie cum se numesc vecinii din stânga și din dreapta casei/apartamentului tău.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. Completează un formular asemănător cu datele de pe permisul de ședere.

Buletin de identitate= carte de identitate= permis de ședere
Bibliotecă= locul în care găsești cărți pe care poți să le împrumuți ca să le citești
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U2 Universul școlii
Lecția 1: Drumul către școală
Mesaj către un coleg:
Ai citit reportajul
despre cele mai ciudate și mai periculoase drumuri spre
școală ale copiilor, în
locuri diferite din
lume?
Copiii din satul Atuller, China, merg la școală pe un drum stâncos de 800 de metri, urcând și coborând niște trepte alunecoase din bambus. Cărarea șerpuiește printre ierburi înalte.
http://omofon.com/cel-mai-infricosator-drum-spre-scoala-unde-copiii-escaladeaza-stanci-sipante-abrupte

În Riau, Indonezia, copiii merg la școală cu
canoe.

Câțiva copii și un însoțitor străbat un ghețar din
Himalaya, în drum spre internat - Zanskar,
Himalaya Indiană.

https://incredibilia.ro/cele-mai-periculoase-drumuri-spre-scoala/

ciudat
foarte ciudat
la fel de ciudat
mai ciudat
mai puțin ciudat
cel mai ciudat
extraordinar de ciudat

periculos
foarte periculos
la fel de periculos
mai periculos
mai puțin periculos
cel mai periculos
extraordinar de periculos

Eu urc. Eu cobor.
Tu urci. Tu cobori.
El, ea urcă. El, ea coboară.
Noi urcăm. Noi coborâm.
Voi urcați. Voi coborâți.
Ei, ele urcă. Ei, ele coboară.
La începutul și sfârșitul
cuvintelor scriem cu î,
iar la mijloc cu â. Există și
excepții.
a începe, a coborî, a cânta
neîncetat – ne + încetat
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Lecția 2: La meci!

CE?
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VOLEI
CINE?
C.S. OCNA MUREȘ/C.S.S. TÂRNĂVENI
CÂND?
DUMINICĂ, 24.01.2016
UNDE?
SALA DE SPORT ,,LUCIAN BLAGA”
ÎNDEMNUL:
HAI LA MECI!

Realizează un a ș. Nu uita să speci ci:

EVENIMENTUL
PARTICIPANȚII

DATA
ALTE INFORMAȚII
IMPORTANTE;
SPONSORI

LOCUL

ÎNDEMNUL
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Lecția 3: Cum se fabrică?
Radu: Atunci când ai nevoie de informații, poți să
folosești și internetul, dar cu mare atenție, pentru că nu
toate lucrurile scrise pe internet sunt corecte. Este nevoie
să veri ci întotdeauna în mai multe surse.
De exemplu, dacă vrei să știi cum se fabrică o carte, poți
să intri pe canalul YouTube. Scrii cuvinte cheie pe care le
cauți – de exemplu carte - vizionezi exemplele și apoi alegi
lmul care te ajută cel mai mult:
https://www.youtube.com/watch?v=8Qp4XWr2TCU

Google poate să te ajute în diverse situații. De
exemplu, atunci când nu înțelegi un cuvânt în
limba română sau în altă limbă, poți căuta pe siteul de traduceri.
https://translate.google.ro/?hl=ro#ar/ro/%D8%9F

Tradu câteva cuvinte sau
expresii, din limba ta,
în limba română.
Scrie-le în ambele limbi.
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Cuvânt tradus: freund = prieten

Google

Eu pot să folosesc..............

Eu pot folosi....

Youtube

Tu poți să folosești...............

Tu poți folosi....

Yahoo

El, ea poate să folosească....

El, ea poate folosi....

Gmail

Noi putem să folosim..........

Noi putem folosi.....

Instagram

Voi puteți să folosiți............

Voi puteți folosi.....

Faceboock

Ei, ele pot să folosească......

Ei, ele pot folosi.....

Eu vreau să știu......Tu vrei să știi..........El, ea vrea să știe....
Noi vrem să știm....Voi vreți să știți.....Ei, ele vor să știe....
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Lecția 4: Semni cația culorilor
culori calde nuanțe de gri culori reci

Culorile calde dau senzația de căldură și sugerează veselia, iubirea, energia, lupta, activitatea etc.
Culorile reci dau senzația de rece, frig, amintindu-ne de
seri răcoroase, de odihnă, de liniște, dar și de tristețe, durere, însingurare.
Albastru simbolizează încredere, visare, înțelepciune.
Verdele este considerată culoarea grijii pentru natură.
Galbenul insu ă optimism, energie, precum si gânduri
creative.
Culoarea rosie simbolizează iubire, încredere și curaj în
acțiune.

1.Citește cuvinte care denumesc emoții și stări su etești:
bucurie
frică
entuziasm
furie
dezgust
surpriză

empatie
iubire
vinovăție
apreciere
rușine
mândrie

fericire
descurajare
panică
recunoștință
tristețe
speranță

2.Privește imaginile și scrie ce crezi că exprimă ecare:
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…………………………

…………………………

………………………

…………………………

…………………………

………………………

RECAPITULARE
1. Cum ajungi la școală?
Traseul meu:

Cu ce?
Câ
te
m
in
ut
e?

Câ
te
mi
nu
te?

Cu ce?

te?
nu
mi
te
Câ

Start!

Cu ce?

Eu merg cu: metrou, tramvai, autobuz, troleibuz, taxi, tren, pe jos.

2. Realizează un a ș pentru un meci de baschet.

Nu uita de: Cine?, Ce?,
Când?, Unde?

3. Când și ce ai căutat pe Google?
......................................................................................
4. Completează:
Sunt fericit/fericită atunci când
.........................................................
Sunt trist/tristă atunci când
..............................................................
Sunt bucuros/bucuroasă atunci când
................................................
Sunt dezamăgit/dezamăgită atunci când
..........................................
Sunt supărat/ supărată atunci când
..................................................
Sunt nervos/nervoasă atunci când
.........................................

135

U3 Alimentația
Lecția 1: Micul dejun în lume
Dimineața în Turcia începe cu un ceai servit în pahare în
formă de lalea. Turcii mănâncă măsline de diverse tipuri,
branză albă/ branză veche (ka ar peyniri), unt, miere, gem,
roșii, castraveți, omletă sau Sucuk (cârnat picant și uscat).

Micul dejun tradițional din Marea Britanie
poate să e format din: cârnați, fasole boabe,
ouă ochiuri, ciuperci, pâine prăjită și roșii.

Micul dejun în Coreea înseamnă: orez, supă
și un fel de mâncare cu carne.

Micul dejun la români este foarte divers. Românii
mănâncă ouă, mezeluri, pâine, salate, legume,
brânză, gemuri, lapte, iaurt, fructe etc. Unii preferă să consume doar cafea cu produse de patiserie, sucuri naturale sau fructe.

Unități de măsură

502 grame (gr)
LINTE

1 kilogram (kg)
LEGUME

400 mililitri (ml)
LAPTE

5 litri (L)
APĂ
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Lecția 2: Fructe
Fructele conțin fructoză (zahăr), de aceea trebuie consumate
cu moderație. De exemplu, o caisă are 0,45 grame de fructoză,
o prună - 1,6 g, o smochină proaspătă - 2 g, un kiwi - 3 g, o
portocală - 3,6 g.
Pe lângă apă, săruri minerale și celuloză, fructele sunt bogate
în vitamine.
De exemplu:
• vitamina C se găsește în: portocale, lămâi, mere, pere, a ne
• Vitamina E se găsește în: migdale, nuci
• Vitamina A se găsește în: lămâi, portocale, ananas, grapefruit, caise
• Vitamina B se găsește în: banane, struguri, portocale, pere,
migdale
Să analizăm scara unităților pentru masă:

Atenție! O linguriță de zahăr
= aproximativ 4 g de fructoză.

Știai că….
Nutrienţii din legumele roșii îţi păstrează inima sănătoasă și îţi îmbunătăţesc memoria.
Legumele portocalii conţin antioxidanţi precum vitamina C, caroteni și avonoide care previn apariţia bolilor cardio-vasculare și a problemelor legate de ochi.
Consumul de legume verzi menţine sănătatea oaselor și a dinţilor și scade riscul apariţiei cancerului.
Legumele albe previn apariţia bolilor cardio-vasculare și reglează colesterolul.
O dietă bogată în legume ce au culoarea mov/violet îmbunătăţește memoria .
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Lecția 3: În supermarket
Mergi la supermarket și ai în portofel 2 hârtii de 10 lei, 3
hârtii de 5 și 9 hârtii de un leu. Alege cel puțin trei produse
pe care dorești să le cumperi și socotește câți bani îți rămân
după cumpărături.

doză

sticlă

pachet

pungă

conservă

1.Ce ai cumpărat? Folosește cuvinte potrivite despre ambalaj.
2.Câți lei crezi că poți să plătești pe o pâine? Ce fel de sortimente de
pâine cunoști? Care îți place cel mai mult?
3.Dar un pachet de unt, cât poate să coste? De ce sunt prețuri diferite?

Eu cumpăr.

Eu doresc să cumpăr.

Eu plătesc.

Eu pot/vreau să plătesc.

Tu cumperi.

Tu dorești să cumperi.

Tu plătești.

Tu poți/vrei să plătești.

El, ea cumpără.

El, ea doresc să cumpere.

El, ea plătește.

El, ea poate/vrea să plătească.

Noi cumpărăm.

Noi dorim să cumpărăm.

Noi plătim.

Noi putem/vrem să plătim.

Voi cumpărați.

Voi doriți să cumpărați.

Voi plătiți.

Voi puteți/vreți să plătiți.

Ei, ele cumpără.

Ei, ele doresc să cumpere.

Ei, ele plătesc.

Ei, ele pot/vor să plătească.
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Lecția 4: Prâzul la restaurant

Cum comand
prânzul la
restaurant?

Joc de rol:
Alege un fel de mâncare
tradițional din meniul alăturat și
realizează un dialog cu colegul/colega ta, având, pe rând, rolul de
chelner și de client.
Folosește formulele de adresare,
...dacă se poate, ...
Mulțumesc!
Puteți să....
Fiți amabil...
Vă rog,
Aș vrea să....
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solicitare și mulțumire din chenare.

Lecția 5: Cina la restaurant

Strada Lipscani- București
Radu: Noi luăm cina la restaurant. Tata a propus să megem pe
Lipscani.
Cu acest prilej am a at că numele străzii provine din cuvântul lipscan, negustor care vindea în piețele românești mărfuri aduse de la
Lipsca (Leipzig)- Germania. Este o stradă situată în Centrul Vechi
al Bucureștiului.
În Centrul Vechi poți să mergi la restaurante cu tradiție, cum este
Caru cu bere sau la un restaurant în stil oriental, cum este Divan.
În Centrul Vechi sunt și numeroase terase mai mici, amenajate pe
străzile înguste și pietruite.
Dacă dorești să mănânci la un restaurant de lux, Casa Capșa este
primul de pe lista celor mai luxoase restaurante din Bucuresti. Cândva, puteai să mănânci acolo bomboane fondante, caramele și ouă
de ciocolată, aduse de la Viena. Adresa este: Calea Victoriei nr. 36.

Cum știi să ajungi la restaurantul preferat?
Cu ajutorul Google Maps poți a a cum
ajungi în orice loc. Dacă nu ai Google
Maps, poți să întrebi trecătorii.
Joc de rol
Imaginează-ți că vrei să ajungi
la un restaurant să iei cina și nu
găsești locația. Întrebi un trecător.
Folosește formulele de adresare și
de mulțumire.
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RECAPITULARE
1.Un meniu diversi cat are multe feluri de mâncare.
Scrie ce vrei să mănânci la micul dejun, la prânz sau la cină.
Alege un meniu diversi cat.
La micul dejun vreau să .............
...................................................
La prânz vreau să .......................
...................................................
La cină vreau să ...........................
.....................................................
2. Unește imaginea cu cuvântul potrivit

grame
plasă

kilograme
legătură

cutie
litru

3. Imaginează-ți pe tava chelnerului ce vrei să mănânci. Cât crezi că trebuie să plătești?
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mililitru

U4 Timpul
Lecția 1: Cei mai longevivi oameni din lume
Jeanne Louise Calment (n. 21 februarie 1875, Arles – d.
4 august 1997) a fost o femeie din Franța. A fost persoana
cea mai longevivă din lume, conform actelor de naștere autentice. A trăit întreaga sa viață la Arles, în Franța.

Recordul la longevitate masculină este deținut de Jiroemon Kimura, din Japonia (1897–2013), care a murit în
iunie 2013.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment

Hunza este o mică vale muntoasă din Pakistan,
unde oamenii trăiesc de 110-120 de ani.
Ce anume îi face pe acești oameni să trăiască
atât de mult? Ce este special în acest loc? Ce
anume mănâncă și care este viața lor? De ce nu
se îmbolnăvesc? Iată doar câteva întrebări la care
merită să a i răspunsul, citind articolul.
https://www.aimgroup.ro/longevitate/secretele-hunzilor-cei-mai-longevivi-oameni-de-pe-pamant/
Niciodată nu este prea târziu să mai înveţi ceva. Un bărbat
din statul american Oklahoma a primit diploma de absolvire a școlii la vârsta de 91 de ani, cu 73 de ani mai târziu
decât trebuia.
https://www.prime.md/ro/niciodata-nu-e-tarziu-un-veteran-de-razboi-din-statele-unite-a-absolvit-scoala-la-91de-ani_73589.html

Răspunde la întrebări
a. Câți ani avea Jeanne Louise Calment când a murit?
b. Câți ani avea Jiroemon Kimura când a murit?
c. De ce crezi că bărbatul american și-a luat diploma atât de târziu?
d. În familia ta există persoane care au trăit mult?
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Lecția 2: Cum se formează ziua și noaptea?

Noapte

Zi

Lumina
soarelui

Știai că?
Pământul are două direcţii de mișcare: 1. se rotește în jurul axei sale și 2. orbitează în jurul Soarelui (se
rotește în jurul soarelui). Prima mișcare care a fost descoperită de savanţi, este rotaţia Pământului în jurul
axei sale. Această rotaţie are legătură cu răsăritul și apusul Soarelui, a lunii și a stelelor. Așa se explică și
alternanța dintre zi și noapte. O rotaţie completă, de 360 de grade, durează 23 de ore, 56 minute și 4.091 secunde.

De ce avem anotimpuri? Ce știi
despre planete?

Găsești lmulețe informative pe
Youtube pe canalul ScinapseRo
https://youtu.be/8mZrt7GEu6Y

Observă ordinea planetelor și răspunde la
Neptun

întrebări:
Saturn

1. A câta planetă de la Soare este Pământul?

Uranus

2. Cum se numește planeta a ată cel mai
departe față de Soare?
3. Care este prima planetă de la Soare?
4. De ce Pământul se mai numește și planeta albastră?
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Marte
Venus
Mercur

Jupiter
Pământul

Lecția 3: Despre punctualitate
Punctualitatea este o regulă importantă din Codul bunelor
maniere. Atunci când suntem punctuali, le arătăm celor din
jur că îi respectăm.
Timpul este prețios, de aceea ecare om ar trebui să e punctual. Pentru asta, e bine să învățăm cum să ne organizăm timpul în mod pro tabil și să ne asigurăm că ținem seama de orele
stabilite. Așa economisim mult timp.
La prima vedere, pare un lucru extrem de simplu de realizat;
trebuie să ne luăm o rezervă de 10-15 minute, pentru eventualele situații neprevăzute. Asta însă nu reușește oricine.
Dacă la o întâlnire în oraș eticheta cere să veniţi cu cinci,
zece minute înainte de ora stabilită, atunci când mergeţi în vizită, acasă, este recomandat să întârziaţi cinci, zece minute,
pentru a lăsa gazdei un moment de respiro.
De asemenea, trebuie să reţineţi că persoana punctuală transmite un mesaj puternic de maturitate și de politeţe.

1. Ce este punctualitatea?
2. Ce crezi că este Codul bunelor maniere?
3. Ce trebuie să faci pentru a punctual?
4. Ce mesaj transmite o persoană punctuală?

oricine
Oricine poate o persoană punctuală.
oricui
Oricui i se poate întâmpla să întârzie.
ecare
Fiecare dintre noi a învățat să salute.
ecăruia/ ecăreia
Fiecăruia/ ecăreia dintre noi i se poate întâmpla

Eu trebuie să plec.
Tu trebuie să pleci.
El trebuie să plece.
Noi trebuie să plecăm.
Voi trebuie să plecați.
Ei trebuie să plece.

Eu va trebui să plec.
Tu va trebui să pleci.
El va trebui să plece.
Noi va trebui să plecăm.
Voi va trebui să plecați.
Ei va/vor trebui să plece.

Eu trebuia să plec.
Tu trebuia să pleci.
El trebuia să plece.
Noi trebuia să plecăm.
Voi trebuia să plecați.
Ei trebuia/trebuiau să plece.

să întârzie.
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Știai că multă lume se folosește de „sfertul academic” atunci când întârzie la o întâlnire? Adică,
este vorba despre 15 minute pentru care ești scuzat
dacă ai întârziat.

Cele 15 minute înseamnă un sfert dintr-o oră,
care are 60 de minute. Reprezintă o parte, adică o
fracție.
Fracții
O parte dintr-un întreg, împărțit în părți egale, se numește fracție.
Numitorul unei fracții arată în câte părți a fost împărțit întregul.
Numărătorul arată câte părți egale sunt luate.
numărătorul fracției
linia de fracție
numărătorul fracției
3
4 citim „3 pătrimi”
sau „3 supra 4” sau 3 pe 4”
5
citim „5 treimi” sau
3
„5 supra 3” sau „5 pe 3”

3
citim „3 treimi” sau
3
„3 supra 3” sau „3 pe 3”
4
citim „4 pătrimi” sau
4
„4 supra 4” sau „4 pe 4”
1
citim „o pătrime” sau
4
„1 supra 4” sau „1 pe 4”
3
citim „3 cincimi” sau
5
„3 supra 5” sau „3 pe 5”
7
citim „7 pătrimi” sau
4
„7 supra 4” sau „7 pe 4”
3
citim „3 doimi” sau
2
„3 supra 2” sau „3 pe 2”
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Lecția 4: Despre vreme - știri de ultimă oră
Anunț de ultimă oră de la meteorologi!
Conform atenţionării meteo cod galben, vremea
va în general închisă și vor cădea precipitaţii ce
vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor și se
vor intensi ca.
Local în Moldova și Transilvania și pe arii extinse în zona montană vor mai ales ninsori și lapoviţă, iar stratul de zăpadă nou depus va
consistent, cu precădere în Carpaţii Meridionali și
Orientali. În regiunile sudice și sud-estice vor predomina ploile, iar cantităţile de apă vor depăși 20
l/mp și izolat 35 l/mp. Totodată, în aceste regiuni,
dar și la munte, vântul va avea intensi cări temporare, pe arii restrânse depășind la rafală 50...55
km/h.
În restul ţării se vor semnala precipitaţii mixte,
iar vântul va slab și moderat. Maximele vor cuprinse între -1 și 9 grade, doar în Dobrogea mai
ridicate, spre 14 grade.
Cum este vremea acum? Cum a fost ieri? Cum va ?
PREZENT
E SOARE.
NINGE.
PLOUĂ.
E FRIG.
E CALD.

TRECUT
A FOST SOARE.
A NINS.
A PLOUAT.
A FOST FRIG.
A FOST CALD.

VIITOR
VA FI SOARE.
VA NINGE.
VA PLOUA.
VA FI FRIG.
VA FI CALD.

Viitor
vremea va fi închisă
vor cădea precipitații
vor cuprinde treptat
se vor intensi ca
vor mai ales ninsori
va consistent
vor predomina ploile
vor depăși
va avea intensi cări

nord, est, sud, vest – roza vânturilor
regiuni nordice, sudice, estice, vestice
regiuni sud-estice, nord-estice, nordvestice, sud-vestice
maxim, maxime- minim, minime
precipitații: ploi, ninsori, lapoviță,
mixte
temperaturi pozitive = peste 0 grade
temperaturi negative = sub 0 grade
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RECAPITULARE
1. Câți ani au bunicii tăi?
……………………………………………………
…………….
2. Povestește despre un moment din viața lor.
……………………………………………………
………………………………….............................
……………………………………………………
……………………………………………..........

Longeviv = care trăiește mult

ÎN DREAPTA, ÎN STÂNGA, ÎN FAȚĂ, ÎN SPATE
Mergi
înainte!

3.Care este direcția de mers pe care o arată cel
din imagine?
..............................................................................

Nu uita! Pământul are două direcții de mișcare.

4. Ce îți place mai mult? Să privești răsăritul sau apusul de soare?
5 Cât este ceasul acum? Cât va peste 10 minute? Cât a fost acum jumătate de oră?
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U5 Modă
Lecția 1: Parada modei

Mădă: La cea de-a șasea ediție a Festivalului de
Vară, creatoarea de modă Andreea Manu și-a prezentat piesele la care a lucrat un an de zile.
Pe podium au urcat modele profesioniste, aceleași
de anul trecut.
Fiecare ținută din această colecție a fost lucrată
manual și are o poveste.
Festivalul este o tradiție în Cluj-Napoca și are loc
la începutul lunii iunie. Anul acesta este primul în
care la eveniment au participat peste 1000 de persoane.

Cuvinte care arată ordinea (numeral ordinal)
prima, primul - I
a doua, al doilea – al II-lea
a treia, al treilea – al III-lea
a patra, al patrulea – al IV-lea
a cincea, al cincilea – al V-lea
a șasea, al șaselea – al VI-lea etc.

Numerele romane se scriu cu ajutorul a șapte simboluri gra ce preluate din alfabetul limbii latine:
I, V, X, L, C, D și M, care reprezintă numerele
1, 5, 10, 50, 100, 500 și 1 000

În numerologia romană nu există
numărul zero.
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acesta, aceștia, aceasta, acestea
Acesta (ăsta) este paltonul meu. Aceasta (asta) este fusta mea.
Aceștia (ăștia) sunt pantalonii mei. Acestea (astea) sunt
lucrurile mele.
acestuia, acestora, acesteia, acestora
Culoarea acestuia este frumoasă. Culoarea acestora este
frumoasă. Culoarea acesteia este frumoasă.
acela, aceia, aceea, acelea
Acela este treningul meu. Aceia sunt panto i mei.
Aceea este rochia mea. Acelea sunt rochiile mele.
aceluia, acelora, aceleia, acelora
Domnului aceluia îi place să e politicos.
Domnilor acelora le place să e politicoși.
Doamnei aceleia îi place să e politicoasă.
Doamnelor acelora le place să e politicoase.

același, aceiași, aceeași, aceleași
aceluiași, acelorași, aceleiași, acelorași
Ieri și azi am îmbrăcat același tricou.
Ieri și azi am încălțat aceiași adidași.
Ieri și azi am îmbrăcat aceeași rochie.
Ieși și azi am încălțat aceleași sandale.
celălalt, ceilalți, cealaltă, celelalte
celuilalt, celorlalți, celeilalte, celorlalte
Prefer celălalt tricou.
Ceilalți colanți sunt mai frumoși.
Cealaltă rochie nu îmi mai vine.
Celelalte sunt mai frumoase.
Celuilalt îi vin mai bine ochelarii.
Celorlalți le voi face cadou șepci.
Celeilalte îi vin mai bine sandalele.
Celorlalte le stă mai bine cu eșarfe.

Această cameră este a lui Radu. El a
primit acel calculator de ziua lui.
Acea pisică neagră este a bunicii, iar acel
tablou este pictat de bunicul lui.
.................... caiet albastru este de limba
română.
..................... oare trebuie udată rar.

Nu vreau această
rochie roșie!
O vreau pe aceea!
Prefer culoarea galben.
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Nu
vreau acești
pantaloni albaștri!
Îi vreau pe aceia
galbeni!

Lecția 2: Colecția de încălțăminte
Radu: Am descoperit un site cu produse super, lucrate
manual de către Komodos! Toate modele de încălțăminte
sunt făcute la comandă și pot personalizate în funcție
de cum vrei tu. Poți alege tipul de piele, culoarea sau
combinația de culori din care vrei să e făcute. Mădă,
cum stai cu colecția de încălțăminte? Câte perechi ai adunat?

Ce mărimi porți?

Ce îți place să porți?
• încălțăminte sport: adidași, teniși, bascheți, espadrile, clăpari etc.
• papuci de casă: târligi, botoși, papuci de cârpă etc.
• panto : bărbătești, de damă, cu toc, mocasini, ciocate, botine, panto stiletto etc.
• încălțăminte de iarnă: ghete, cizme, pâslari etc.
• încălțăminte de vară: sandale, șlapi, saboți etc.
• încălțăminte tradițională sau din vechime: opinci, ciubote, coturni etc.
Mărimi încălțăminte
Există patru tipuri de numerotare principale:
• numerotarea europeană
• numerotarea engleză
• numerotarea americană
• numerotarea metrică
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Lecția 3: Ținute speciale
Care este ținuta potrivită pentru:
• Petrecere de Noul An
• Aniversare
• Școală
• Absolvirea școlii
• Carnaval

măsura în cm

1= piept/ 2= talie/ 3= șolduri
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Lecția 4: Colecții de accesorii și podoabe
Colecții de accesorii și podoabe
• ceas
• bentiță
• șapcă
• brățară, inel, mărgele
• eșarfă
• curea
• batic
• căști
• telefon etc.

Andreea locuiește pe Aleea Orhideelor și este
colecționară de accesorii, obiecte pe care le asortează
ținutelor ei. Pune accent pe înfrumusețarea mâinilor. Înnoadă diverse materiale colorate pentru a se înnoi în ecare săptămână.
Ea este liceeană la Ion Luca Caragiale și se inspiră din
colecțiile muzeelor.
Pe fratele ei, Teo, îl pasionează ceasurile. Are o colecție
de peste 20 de modele sport.
În limba română sunt cuvinte care se scriu:
ü cu vocale duble: alee, idee, ință,
știință, zoologie, ica, Aaron etc.
ücu consoane duble: succes,
accident, accelerat, accent, vaccin, înnorat, înnoptat,
Rosetti etc.
Despărțirea în silabe se face astfel:
a-le-e; -in-ță; ac-cent
Atenție!
A înota și a îneca se scriu cu o singură consoană.
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RECAPITULARE
Scrie răspunsul la întrebări, cu litere de mână:
a. Cum se numește locul unde manechinele prezintă ținute dintr-o colecție de îmbrăcăminte?
.................................................................................................................................
b. Ce măsuri ai la îmbrăcăminte și la încălțăminte?
................................................................................................................................
c. Ce litere folosești atunci când scrii numerele romane?
.................................................................................................................................
d. Ai cumpăra încălțăminte făcută la comandă? De ce?
.................................................................................................................................................................................................
e. Care sunt evenimentele la care te îmbraci cu o ținută specială?
.............................................................................................................................................
Lista de cumpărături
Scrie produsele (încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii) mărimile și prețul pentru lista ta de cumpărături.

îmbrăcăminte

încălțăminte

accesorii

mărime

preț

Adevăr sau provocare? Alege cel puțin două căsuțe.
Provocare:
Prinde-ți părul cu un creion.

Adevăr:
Spunde de unde ai bluza pe
care o porți azi.

Provocare:
Schimbă pantoful
drept cu cel stâng.

Adevăr:
Ești de acord cu purtarea uniformei
în școli?
Provocare:
Confecționează din hârtie un accesoriu sau un
mic obiect vestimentar.
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Provocare:
Împrumută un accesoriu colegului/colegei până la sfârșitul
orei.

Adevăr:
Ce culoare preferi să
porți?

U6 Portrete de familie
Lecția 1: Membrii familiei
Radu: El este Mark, prietenul meu.
Maya este sora lui. Ei sunt foarte
fericiți când sunt cu bunicii lor din
partea tatălui. Bunicul are același
prenume, Mark, iar bunica este
Anne.
Membrii familiei mele
Mădă: În fotogra a alăturată este bunica Tamara
împreună cu mătușa mea, Alina.
Tamara este mama mamei mele și a Alinei.
Alina este sora mamei. Este necăsătorită.

Radu: Tatăl meu are doi frați: Șerban și Andrei.
Unchiul Șerban este necăsătorit. Unchiul Andrei este căsătorit și are un u, David. David are
un an și este cel mai mic verișor al meu.

În limba română se pot forma cuvinte noi adăugând un sunet sau un grup de
sunete în fața rădăcinii cuvintelor:
bun (bunic) – străbun (străbunic)
cinste – necinste;
important – neimportant;
a așeza – a reașeza
orientat – dezorientat;
normal – anormal
frumoasă – preafrumoasă
modern - ultramodern
războinic – antirăzboinic
indicat – contraindicat
glicemie- hipoglicemie – hiperglicemie
cutanat - subcutanat

căsătorit – necăsătorit; fericit – nefericit;
capabil – incapabil; complet- incomplet
nume- prenume, național-internațional
real= ireal, elegant- superelegant
nod- a înnoda, pădure – a împăduri
amiral - contraamiral

154

Lecția 2: Frați și surori celebri în lume
1
Familia Cantacuzino
Foto 1: Portretul familiei Cantacuzino:
Constantin Postelnicul, Elina, soţia lui, și
ii lor, în ordinea vârstei: Drăghici Spătar, Șerban-vodă, Constantin Stolnicul,
Mihai Spătarul, Matei Aga, Iordachi.

Sursa: „Albumul familiei Cantacuzino“, Tiparul Institutului de Arte Gra ce „Minerva“, 1902 – http://adevarul.ro
2
Foto 2: e Jackson 5, cunoscuți mai târziu ca e
Jacksons, au fost membrii unei familii pasionate de
muzică. Familia a venit din Gary, Indiana, și era
compusă din cinci frați, printre care și celebrul
Michael Jackson- regele muzicii pop.

3
Foto 3: Trei frați din lumea lmului, Frații Wilson
și-au găsit cu toții drumul în lumea di cilă a cinematogra ei. Actori realizați, Luke și Owen au făcut
parte din celebrul Frat Pack, împreună cu Ben
Stiller, Will Ferrell, Vince Vaughn și Steve Carell.
Andrew, cel mai mare, este cel mai puțin cunoscut
dintre toți trei.

4

În unele familii, talentul este genetic. În tenis, surorile Venus și Serena Williams sunt pe primele locuri mereu.
S-au născut la un an diferență (Venus este mai mare
cu un an) și, de multe ori, au luptat una împotriva
celeilalte pentru titluri.
Chiar dacă nu sunt la fel de celebre, surorile Alona
si Kateryna Bondarenko s-au făcut și ele remarcate
în lumea tenisului.
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Lecția 3: Curiozități despre viața în familie
1. Argentina: mesele în familie sunt mai importante decât somnul. Copiii de toate vârstele ies împreună cu părinții lor în oraș
pentru a lua masa, indiferent de oră.
2. Polinezia este locul în care părinții nu se joacă cu copiii lor.
Copiii se joacă doar cu alți copii.

3. Pigmeii trăiesc în Africa Centrală și se caracterizează prin faptul că, la vârsta adultă, nu depășesc
înălțimea de 1,50 m.
Tăticii pigmei își petrec foarte mult timp cu copiii lor.
Îi iau la vânat, îi învață să facă focul, să-și pregătească
hrana etc.

4. În satele mayașe copiii fac treburi casnice. Hrănesc animalele, aduc apă de la râu sau spală hainele familiei.

Teritoriul actualei Guatemala a făcut parte din punctul central al
civilizației maya.
Eu am doi copii gemeni.

Noi avem trei animale domestice.

El are o haină bună.

Copiii mei sunt gemeni.

Animalele noastre sunt domestice.

Haina lui/sa e bună.

Copiii gemeni sunt ai mei.

Animalele domestice sunt ale noastre.

Haina bună e a lui/a sa.

Noi avem doi cai negri.

Tu ai două mătuși minunate.

Ea are două pisici albe.

Caii noștri sunt negri.

Mătușile tale sunt minunate.

Pisicile ei/sale sunt albe.

Caii negri sunt ai noștri.

Mătușile minunate sunt ale tale.

Pisicile albe sunt ale ei/ale sale.

Eu am cinci ori roșii.

Voi aveți două surori blonde.

Ei au trei copii mici.

Florile mele sunt roșii.

Surorile voastre sunt blonde.

Copiii lor sunt mici.

Florile roșii sunt ale mele.

Surorile blonde sunt ale voastre.

Copiii mici sunt ai lor.
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Lecția 4: Jocurile generațiilor
Mădă: Există jocuri care au fost jucate de către
părinții și chiar bunicii noștri. Ele s-au transmis
din generație în generație și multe se joacă și astăzi în toată lumea.
Descoperă: baba-oarba; de-a zmeul; de-a v-ați
ascunselea; șotron; țintar etc.
A ă ce jocuri jucau părinții și bunicii tăi.

În limba română se pot forma
cuvinte noi și prin alipirea a două
sau mai multe cuvinte:
baba-oarba, astă-vară, astă-iarnă,
primăvară, astă-toamnă, dupăamiază, gură-cască, Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne, câine-lup,
redactor-șef, trei-frați-pătați,
pierde-vară, uieră-vânt, șarpecu-clopoței etc.

157

RECAPITULARE
1. Răspunde la întrebări:
a) Câți copii are doamna Tamara?
b) Ce este Tamara pentru Alina?
c) Ce este pentru mine fratele tatălui?
d) Ce este pentru mine copilul unchiului?
Animalele sunt
membrii familiei
noastre.

e) Ce este pentru mine sora mamei?
f) Ce este pentru mine tatăl tatălui?
g) Ce obiceiuri sunt în familia ta?
h) Ce animale de companie au făcut
sau fac parte din familia ta?
i) Care este jocul tău preferat?

De obicei, în România,
sărbătorile se petrec în familie.
Tu cum petreci sărbătorile?
un singur
copil

Familie cu doi
copii

Familie mare

fără copii

cu tată
vitreg

cu mamă
vitregă

tutore

adopție

tată singur

mamă
singură

orfani

Familiile sunt diferite. Pot formate din două sau mai multe persoane care trăiesc sau nu în aceeași casă.
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U7 Acasă
Lecția 1: Poștașul vine acasă

Pe s
cris
adre oare se
(stra sele co vor scr
etaj, dă, nu mplete ie
m
apar
tam ăr, bloc
en
,
tate
, jud t, local
Scrisoarea este o metodă de comunicare scrisă care a fost folosită din
ieț).
cele mai vechi timpuri.

Cine este expeditorul?
Expeditorul este cel care trimite scrisoarea.
Cine este destinatarul?
Destinatarul este cel care primește scrisoarea.

În trecut, scrisorile erau singura cale de comunicare între persoane
a ate în colțuri diferite ale lumii.

Scrisoarea are nevoie de timbru. Timbrele
sunt de diferite feluri: cu valoare mai mică
sau mai mare, cu imagini din sport,
personalități, monumente istorice etc.
Valoare=
cât costă

1. De ce crezi că se scrie pe o scrisoare și adresa destinatarului și adresa expeditorului?
2. De ce crezi că scrisoarea are nevoie de timbru?
3. Cum comunică în prezent oamenii a ați în colțuri diferite ale lumii?
4. Cum crezi că se trimit documentele între rme?
5. Care crezi că este cea mai rapidă metodă de comunicare?
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Lecția 2: Drumul către casă
Eu locuiesc ....

ÎN CENTRU (ORAȘUL SIBIU)

LA PERIFERIE

LÂNGĂ PARC (PARCUL TINERETULUI)

LÂNGĂ STAȚIA DE METROU (M TINERETULUI)

LÂNGĂ ȘCOALĂ (BAICULUI, SCOALA IULIA HAȘDEU)
1. Completează textul:
În drumul meu de la școală către casă trec în ecare
zi pe lângă ......................................................., apoi pe
lângă
...........................................
Merg
cu
......................... apoi cu .........................................
........................................................................................
2.Poți face drumul către casă în mai multe feluri?
............................................................................................
............................................................................................
........................................................................................
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LÂNGĂ SPITAL

Lecția 3: Pot și vreau
Mădă vrea să-și vopsească singură pereții din cameră și s-a documentat înainte de a se apuca de
treabă. A găsit un articol pe internet.
https://www.dianamihaila.ro/tehnica-zugravirii-peretilor-interiori-partea-a-ii-a/
Înainte de a ne apuca de zugrăvit, este obligatoriu să
avem un plan bine pus la punct. Trebuie să știm câți
metri pătrați avem de acoperit, câtă vopsea ne trebuie
(1 litru la 10 mp), ce ustensile ne sunt necesare și, mai
ales, care este tehnica pe care o vom folosi.
Vopsirea marginilor și a colțurilor
Începeţi întotdeauna cu o pensulă la colţurile și muchiile încăperii, acolo unde trafaletul nu poate ajunge.
Puneţi o cantitate de vopsea preparată într-o găleată
mică, cu care să vă puteţi urca pe scară. Cu pensula
pentru calorifere aplicaţi la toate muchiile un strat
subţire și uniform. Vopseaua trebuie să e întinsă
perfect pe ecare perete. Înmuiaţi pensula numai trei
sferturi în găleată, astfel încât vopseaua să nu se prelingă pe coadă. Scurgeţi surplusul pe marginea găleţii...
Cu atâtea explicații, Mădă va face o treabă bună!

Radu: Uneori este foarte amuzant să te implici în
treburile casei. Mie îmi place atunci când trebuie
să ud orile din casă și din grădină și chiar atunci
când spăl vasele.
Poate pentru că îmi place foarte mult apa?

metri pătrați; ustensile: pensulă, trafalete, pensulă pentru calorifere etc.
muchii, surplus, a se prelinge
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Lecția 4: Mi-e dor de casă!
Radu: Locul acesta de pe marginea lacului seamănă cu satul bunicilor, în care am copilărit: copacii oglindindu-se în apă, mirosul de iarbă
proaspătă, ciripitul păsărilor, drumurile pietruite
etc.
Mădă: Gândindu-mă la bunica, simt mirosul de
cozonaci și porumb ert.
“Nu știu alţi cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești,
la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul în care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc,
parcă-mi saltă și acum inima de bucurie!”
― Ion Creangă, Amintiri din copilărie

Casa memorială din Humulești

mă gândeam- gândindu-mă;
te gândeai- gândindu-te;
se gândea- gândindu-se;
ne gândeam- gândindu-ne;
vă gândeați- gândindu-vă;
se gândeau- gândindu-se
se juca – jucându-se;
vă jucați- jucându-vă
se oglindea – oglindindu-se
se odihnea- odihnindu-se

162

Ce îți amintește
de casa ta?

RECAPITULARE
1. Trimite un colet unui prieten. Scrie adresele destinatarului și expeditorului pe cutie.

Coletele sau pachetele se pot trimite la
destinația dorită și
prin curier.

2. Găsește în dicționar explicația cuvintelor:
• horn =
• șfară =
• motocei =
• crăpau =
• prichici =
• humuit =
• cuptiorul =
• mijoarca =

3. Scrie răspunsul la întrebări, cu litere de mână:
a. Ce a făcut Mădă înainte de a se apuca de zugrăvitul camerei?
........................................................................................................................................
b. Ce-i place lui Radu să facă în casă?
.......................................................................................................................................
c. Ce crezi că înseamnă expresia îmi saltă inima de bucurie?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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U8 Autoportret
Lecția 1: Cine sunt eu?
„Nu vă voi descrie cum arăt. Indiferent ce grozăvie v-aţi imagina,
probabil că este mai rău.“
August Pullman este un băiat de zece ani care a avut ghinionul de
a se naște cu o teribilă diformitate facială. Pentru a-l proteja de privirile și vorbele răutăcioase ale oamenilor, părinţii săi îl educă acasă,
dar într-o zi hotărăsc că a venit vremea ca Auggie să meargă la
școală.
Minunea este o poveste emoţionantă despre curaj și bunătate, despre integrare și acceptare, scrisă cu sensibilitate și umor. „Nu judeca
după aparenţe" pare să e ideea de la care pornește R.J. Palacio, iar
una dintre cheile de lectură este dată de replica vulpiţei din Micul
prinţ: „Nu poţi vedea bine decât cu inima. Esenţialul e invizibil pentru
ochi."
Minunea R. J. PALACIO
Cine ești tu?
1.Realizează o listă de trăsături personale, răspunzând la întrebările:
Cum te vezi tu?

Cum te văd ceilalți?

Care sunt trăsăturile pozitive?

Ce ai vrea să schimbi la tine?
2. Ordonează alfabetic trăsăturile tale pozitive:
creativitate, curiozitate, dragoste
pentru cunoaștere, curaj, îndrăzneală, iubire, entuziasm,

3. Joc La fel și diferit: Alege-ți un coleg de dialog. Împreună

energie, blândețe, seriozitate,

cu el trebuie să descoperi trei asemănări și trei deosebiri

modestie, optimism, veselie

dintre voi, folosind întrebări reciproce.
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Lecția 2: Emoțiile din viața mea
1.Când ai fost fericit ultima dată? De ce?

Oamenii pot

......................................................................................

fericiți…

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................

indiferent de vârstă, gen, naționalitate, culoare sau religie.
2.Ce au în comun?
Privește imaginile și găsește
asemănările.

3.Asociază o stare sau o emoție pentru următoarele imagini

……………………….....

………………………

………………………..

………………………

……………………….....

………………………

………………………..

………………………
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Lecția 3: Ocupații de ieri, ocupații de azi

1.La începutul erei telefoniei, companiile utilizau centrale telefonice manuale. Meseria de
centralistă nu mai există astăzi.

2. Aprinzătorii de felinare foloseau beţe lungi pentru a aprinde,
stinge sau alimenta lămpile stradale. Slujba lor a fost des inţată
odată cu apariţia iluminatului electric stradal.
Două meserii care nu existau acum 10 ani: blogger și redesinger de interior
Blogger. Deși foarte mulți oameni au un blog, puțini au transformat această activitate într-o
profesie. Cei mai mulți folosesc
blogul doar ca o modalitate de
exprimare a propriilor păreri.
Cei mai inspirați reușesc să
obțină sume su ciente din scrierea pe blog, astfel încât să nu mai
aibă nevoie de un alt serviciu.

Redesigner de interior. Principala sa misiune este să găsească
aranjamentul cel mai potrivit
pornind de la obiectele de mobilier deja existente în casă.
Este o opțiune aleasă de proprietarii care nu au banii necesari achiziției altor obiecte
interioare.

Meseriile de sculptor, olar, pictor și erar
se practică și astăzi.
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Lecția 4: Povești de succes
Harrison Ford este unul dintre actorii cu cel mai mare succes de la Hollywood.
În anii '70 a încercat să-și facă un nume în seriale de televiziune, în roluri
secundare, însă după aceasta, cariera lui parcă s-a împotmolit.
Din moment ce nu a reușit să se a rme în lumea cinematografului, a învăţat meseria de tâmplar, și-și întreţinea familia din executarea diferitelor lucrări de tâmplărie. Se spune că acestei meserii îi datorează startul ulterior al
carierei sale în lm, deoarece tocmai lucra la mobila pentru George Lucas,
atunci când s-a trezit că – așteptând să se usuce cleiul – îl ajuta pe noul director, dându-i replicile la text. Lucas i-a dat un rol secundar mai consistent
în American Gra翿 ti.

Clinton Eastwood jr. (n. 31 mai 1930, San Francisco, California) este un
actor, regizor și scenarist de lm, producător, compozitor și politician american, câștigător a cinci premii Oscar ca regizor, actor și producător.
Înainte de a deveni actor, a lucrat ca tăietor de lemne, fochist, vânzător la
benzinărie și magaziner. În anul 1951 a fost chemat la armată și deplasat la
Fort Ord, unde a lucrat doi ani ca instructor de înot. În armată l-a cunoscut
pe David Janssen care i-a propus chipeșului și atleticului Eastwood să-și încerce, ca și el, norocul la Hollywood. În 1986 Eastwood a apărut pe primele
pagini ale ziarelor, când a fost votat primar al locului său natal, Carmel. A
deținut această funcție până în 1988.

Oprah Gail Winfrey (29 ianuarie 1954) este o realizatoare de televiziune
americană, cunoscută mai ales pentru serialul talk-show care îi poartă numele ("Oprah Winfrey Show").
A avut un destin de excepție: deși provine dintr-o familie săracă, a urmat
Universitatea din Tennessee, unde a câștigat o bursă, iar la 19 ani a devenit
primul corespondent de presă afro-american. În prezent, conform revistei
Forbes, este cea mai bogată femeie de culoare din lume.
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RECAPITULARE
1. Cum te vezi azi? Scrie ceva despre tine.
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2.Ce meserii
recunoști
în imaginea
alăturată?

Recomandare: Vizionează lmul Inside Out - poți a a mai multe despre
furie, frică, bucurie și dezgust.
https://www.youtube.com/results?search_query=inside+out+in+romana+tot+ lmul+
3. Scrie răspunsul la întrebări, cu litere de mână:
a. Care sunt emoțiile pe care le-ai trăit în ultima săptămână?
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
b. Ce trăsătură crezi că te va ajuta în meseria pe care te gândești să o alegi? De ce?
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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U9 Minte sănătoasă în corp sănătos
Lecția 1: Hair-style
Știai că…?
Nu este bine să dormi cu părul
ud, deoarece părul va deveni mai
fragil. Se recomandă ca părul să se
usuce singur, natural, însă dacă timpul nu îţi permite, atunci folosește
uscătorul de păr la o distanţă de
aproximativ 30 de centimetri și cu
aer nu foarte cald.

Pentru un păr frumos este nevoie:să îl speli cu șamponul potrivit, să îl usuci și să îl piepteni
cu grijă.

Descrie modul în care își
poartă părul copiii din
imaginile de pe această pagină. Spune care tip de tunsoare, aranjament îți place
cel mai mult.
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Lecția 2: Reguli de păstrare a sănătății
Locul în care îți petreci timpul, e că este în camera ta
sau nu, ar trebui să e curat și igienizat.
De ce să îți faci singur ordine și curățenie?
Spune cel puțin câteva motive. Discută cu colegii despre
instrumentele și materialele de curățenie pe care
obișnuiești să le folosești.
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mănuși
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soluții de curățat

burete

cârpe/prosoape

găleată și mop

Lecția 3: Sănătate zică, mentală, emoțională
Pietrele lui Aston
după Lotta Geﬀenblad
E o seară mohorâtă de toamnă târzie. Frigul se
strecoară tiptil printre umbre. Pe alee se aud pași.
Pleosc! Pleosc! Uite-l și pe Aston. E cu mama, care
duce câteva plase grele. Brânză, spanac și pește de
la piață. Brusc, Aston se oprește. A zărit ceva. O
piatră aspră, udă și strălucitoare. Aston își scoate
mănușa și-o atinge cu lăbuța. E așa de rece!
Sărăcuța…O va lua acasă pentru că este singură…

Discută cu colegii ajutându-te de următoarele întrebări:
1. Ce înseamnă pentru tine sănătate zică?
2. Dar sănătate mentală?
3. Dar sănătate emoțională?
4. Cum îți dai seama că ai o problemă de sănătate?
5. Cum te comporți atunci când ești supărat/supărată?
6. Când cauți compania celor din jurul tău?
7. Ce se întâmplă când faci lucruri care îți plac?
8. Cum procedezi atunci când ești obosit/ obosită?
9. Cum procedezi atunci când te simți singur/singură?
10. Ai un prieten/o prietenă? Vă ajutați la nevoie?

Comportamentele noastre sunt acţiuni observabile care
apar în diferite situaţii, ca efect al gândurilor și emoţiilor
noastre despre acele situaţii. Gestionarea propriilor emoţii
te ajută să ai o stare de bine pe termen lung. Poţi urma pașii
de mai jos:
• Identi că emoţia. Ce emoţie simţi? (tristeţe, nervozitate,
teamă, bucurie, dezamăgire, rușine etc.)
• Acceptă ceea ce simţi. Spune-ţi că este OK să te simţi așa,
emoţiile sunt naturale!
• Exprimă emoţia. Poţi să scrii despre ce simţi, să desenezi, poţi să vorbești cu cineva de încredere, poţi să
plângi.
Asigură-te că, orice vei alege, nu vă va face rău nici ţie, nici altora!
• Identi că gândurile care au generat acea emoţie. Veri că dacă sunt adevărate!
• Alege un mod sănătos de a reacționa. Întreabă-te: „De ce anume am nevoie ca să depășesc această emoţie?”
De o îmbrăţișare, de somn, de o plimbare, de sport sau de ajutor din partea cuiva.
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Lecția 4: La oalmolog
Ochii sunt cei care ne transmit aproximativ 90% din informația
de care avem nevoie zi de zi, așa că igiena ochilor nu trebuie amânată
sau „uitată. Corpul ne trimite unele semnale care trebuie înțelese.
Este obligatoriu să se ia măsuri imediate, pentru că se pot face
complicații, iar tratamentul va mai anevoios și, de ce nu, mai costisitor. Cei mai mulți cred că igiena ochilor trebuie respectată doar
atunci când avem probleme cu ei. FALS. Ei trebuie să e mereu
curățați și îngrijiți, pentru că numai așa rămânem sănătoși.

medic oalmolog -oalmologie
medic stomatolog- stomatologie
medic cardiolog – cardiologie
medic dermatolog – dermatologie
medic ortoped – ortopedie
medic pediatru – pediatrie
medic radiolog – radiologie
medic alergolog – alergologie
medic chirurg – chirurgie
medic pneumolog - pneumologie
medic reumatolog - reumatologie
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Ai
de auz
... it
?

https://bodygeek.ro/sfaturi-pentru-igiena-ochilor

RECAPITULARE

https://doc.ro/lifestyle/curiozitati-despre-sanatatea-ta

Realizează un a ș pentru a arăta care sunt lucrurile importante
pentru sănătate.

Scrie răspunsul la întrebări
a. La ce folosește aerul curat și lumina în camera ta?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
b. Ce îți oferă natura pentru sănătate?
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul înseamnă sănătate!
Mădă: De ce să incluzi activitatea zică în viața ta? Iată câteva motive care
dovedesc faptul că sportul înseamnă sănătate:
1. Sportul crește durata de viaţă
Practicarea cu regularitate a sportului acţionează bene c asupra cromozomilor. Mai mult timp petrecut în natură, în miscare, are o legătură
directă cu longevitatea, arată un studiu suedez publicat în British
Journal of Sports Medicine.
2. Exerciţiile zice menţin sănătatea inimii și a creierului
Practicarea sportului face plămânii puternici, viguroși, îmbunătăţind astfel nivelul de oxigenare și energie al întregului organism. Creierul se oxigenează mai bine și astfel crește capacitatea
de concentrare și memorare.
3. Sportul te face să mănânci mai sănătos
Sportul disciplinează, schimbă obiceiuri, te ajută să adopţi un stil de viaţă sănătos și să ai un organism
ferit de boli. Cercetările arată că persoanele implicate într-o activitate zică regulată conștientizează mai
mult importanţa unei diete echilibrate și sănătoase. Astfel vei evita produsele de tip fast-food sau de patiserie.
Eu am un aparat de tness scump. A costat 300 de lei.
Maria are un aparat la fel de scump. A costat tot 300 de lei.
Diana are un aparat mai scump. A costat 350 de lei.
Alina are un aparat mai puţin scump. A costat 280 de lei.
Ema are un aparat foarte scump. A costat 500 de lei.
Sorin are cel mai scump aparat dintre toate. A costat 800 de lei.
Aurel are aparatul cel mai puţin scump dintre toate.
A costat 200 de lei.

sănătos, la fel de sănătos, mai sănătos, mai puțin sănătos, foarte sănătos, cel mai sănătos, cel mai
puțin sănătos
puternic-?

echilibrat-?

viguros-?

regulat-?
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Lecția 2: Animalele sălbatice din România
România este o ţară în care trăiesc numeroase animale sălbatice. Dincolo de orașe, în
păduri și la câmpie, sunt specii diverse. Vânătoarea excesivă sau eliminarea habitatului
natural au dus la punerea în pericol a unora dintre acestea.
Ariciul
La maturitate, ariciul are 25-30 de centimetri, cu o coadă de 2-5 centimetri. Este întâlnit
la câmpie, în zone umede, la deal și munte. Locuiește în păduri de foioase, tu șuri, mărăcinișuri sau în Delta Dunării, în zonele înalte. E un mare amator de insecte și râme,
broaște, ouă și pui de pasăre care stau la sol, dar și de ciuperci, fructe și iarbă. Consumă
pepeni. Iarna hibernează.
Bursucul
În România, bursucul trăiește în regiunile cu păduri. Are 20-25 de kilograme și hibernează iarna. Bursucul trăiește 12-18 ani și trăiește aproape tot timpul în vizuină, mai
puţin noaptea, când se hrănește. Consumă fructe, seminţe, ouă, viermi, rădăcini, insecte,
porumb și pui de păsări.
Capra Neagră
E o specie răspândită în munții Carpați. Animalul are 110-130 de centimetri și o coadă
scurtă. Trăiește în grupuri de 15-30 de capre. Perioada de gestaţie durează șase luni, iar
iezii devin maturi la trei ani. Pericolele la care sunt expuse caprele sunt căderile de stânci
și animalele de pradă ca râsul, lupul, ursul sau vulturul.
Iubitorii de animale sălbatice și nu numai, se organizează în fundații și asociații și veghează că animalele să e tratate cu respect.
Citeste mai mult pe: adev.ro/nifa1q

specie răspândită
specie la fel de …..
specie mai ……
specie mai puţin ……
specie foarte …..
cea mai …………..specie
cea mai puţin …….specie dintre toate

175

Lecția 3: Din grijă față de mediu
Oamenii care iubesc mediul și-au construit cele mai îndrăznețe case, în armonie cu acesta.
Un exemplu este locuința hobbit-ului. Această construcție unică a fost inspirată de cartea Stăpânul
Inelelor. A costat 5 200 de dolari și a durat între 1 000 și 1 500 de ore ca să e terminată. Cea mai impresionantă parte este că a fost creată folosind numai o drujbă, o daltă și un ciocan. Casa este foarte
practică. Frigiderul funcționează pe baza aerului rece de sub pământ, iar energia electrică este asigurată
de panouri solare.

Eu am fost inspirat./Eu sunt inspirat./Eu voi inspirat.
Tu ai fost inspirat./Tu ești inspirat. /Tu vei inspirat.
El a fost inspirat./El este inspirat./ El va inspirat.
Ea a fost inspirată./Ea este inspirată./ Ea va inspirată.
Noi am fost inspirați./Noi sunteți inspirați./Noi vom inspirați.
Voi ați fost inspirați. /Voi sunteți inspirați./Voi veți inspirați.
Ei au fost inspirați./Ei sunt inspirați./Ei vor inspirați.
Ele au fost inspirate./Ele sunt inspirate./Ele vor inspirate.
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Lecția 4: Povești pe muzică
Viorile Stradivarius sunt considerate cele mai bune viori din lume, datorită sunetului mai puternic,
mai plin, care le este speci c. Totodată, instrumentele muzicale create de Antonio Stradivarius sunt și
cele mai scumpe, o singură vioară ajungând să coste milioane de euro.
Aceste apreciate viori au fost însă inventate dintr-o simplă greșeală, spun cercetătorii. Experţii acustici
au analizat sute de viori create în atelierul lui Stradivarius, ca să a e ce anume le conferă sunetul aparte,
atât de apreciat. Esenţiale sunt forma și lungimea ori ciilor de sunet în forma literei f de pe aceste viori,
prin care circulă aerul.
Iniţial, găurile de sunet ale viorilor erau rotunde, iar în timp au devenit semicerc, apoi au luat forma
literei c, iar în nal s-a ajuns la forma literei f, mult mai alungită. Totodată, suprafaţa ocupată de aceste
mici găuri s-a mărit, în timp ce dimensiunea spaţiului gol din interiorul instrumentului s-a redus.
Profesorul Nicholas Makris, de la Massachusetts Institute of Technology din Boston, spune că este imposibil de reprodus identic forma unei găuri de sunet a unei viori, pentru că de ecare dată vor apărea
mici erori. Aceste mici diferenţe sunt de aproximativ 2% de la o vioară la alta.
Chiar dacă acesta este secretul viorilor Stradivarius, asta nu înseamnă că oricine va putea produce de
acum înainte o vioară la fel de bună. Procesul de fabricaţie este mult mai complex, spune profesorul Makris.
a. De ce viorile Stradivarius sunt considerate cele
mai bune viori din lume?
b. De ce se numesc Stradivarius?
c. Cât costă o vioară Stradivarius?
d. Cum au fost inventate viorile?
e. De ce au un sunet atât de special?
f. Ce ai a at despre găurile de sunet ale viorilor?

Eu sunt considerat…

s-a mărit- s-a redus

Tu ești considerat…

gol-plin

El este considerat…

ori cii=găuri

Ea este considerată…

erori=greșeli

Noi suntem considerați…

complex=complicat

Voi sunteți considerați…

experți acustici

Ei sunt considerați…

proces de fabricație

Ele sunt considerate…
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a ajunge-ajungând
a cânta – cântând
a merge- mergând
a inventa- inventând
a însemna- însemnând
a costa – costând
a circula- circulând

RECAPITULARE
Cerința: Amintește-ți ceea ce ai învățat în acest an. Discută cu colegii despre unitatea tematică preferată – despre ce ai învățat, cum ai învățat și cum te-ai simțit la școală.
U3 Alimentația
U1 În jurul lumii
U2 Universul școlii
Lecția 1: Micul dejun în lume
Lecția 1: Bonjour! Hola!
Lecția 1: Drumul către școală
Lecția 2: Fructe
Lecția 2: Personaje îndrăgite

Lecția 2: La meci!

Lecția 3: În supermarket

Lecția 3: Amintiri din vacanță

Lecția 3: Cum se fabrică?

Lecția 4: Prâzul la restaurant

Lecția 4: Vecini și prieteni

Lecția 4: Semni cația culorilor

Lecția 5: Cina la restaurant

U4 Timpul
Lecția 1: Cei mai longevivi oameni din lume
Lecția 2: Cum se formează ziua
și noaptea?
Lecția 3: Despre punctualitate
Lecția 4: Despre vreme - știri
de ultimă oră

U6 Portrete de familie
Lecția 1: Membrii familiei
Lecția 2: Frați și surori celebri în
lume
Lecția 3: Curiozități despre viața
în familie
Lecția 4: Jocurile generațiilor
U8 Autoportret
Lecția 1: Cine sunt eu?
Lecția 2: Emoțiile din viața mea
Lecția 3: Ocupații de ieri,
ocupații de azi
Lecția 4: Povești de succes

1

2

4

5

6

8

3
7
9

10

U5 Modă
Lecția 1: Parada modei
Lecția 2: Colecția de
încălțăminte
Lecția 3: Ținute speciale
Lecția 4: Colecții de accesorii și
podoabe

U7 Acasă
Lecția 1: Poștașul vine acasă
Lecția 2: Drumul către casă
Lecția 3: Pot și vreau
U9 Minte sănătoasă în corp
sănătos
Lecția 1: Hair-style
Lecția 2: Reguli de păstrare a
sănătății
Lecția 3: Sănătate zică, mentală,
emoțională
Lecția 4: La oalmolog

Lecția 4: Mi-e dor de acasă!
U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul înseamnă sănătate!
Lecția 2: Animalele sălbatice din
România
Lecția 3: Din grijă față de mediu
Lecția 4: Povești pe muzică
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