
                                                              CLASA A V-A B, 22.05.2020 

 

Citiți textul de la pagina 91 din manual despre satul Viscri. 

Notați, traduceți și învățați cuvintele necunoscute. 

Rezolvați exercițiul 95 pagina 92 , faceți acordul adjectivului cu substantivul. 

Rezolvați ex. 96 pag.92, prezentați satul Viscri în 5 enunțuri. 

Testați-vă cunoștințele, rezolvați ex. 1 de la pag. 93. Traduceți cuvintele în limba maghiară. Alcătuiți 

propoziții cu aceste cuvinte. 

 

                                                           03.06.2020 

Testați-vă cunoștințele! 

Temă: 

Rezolvați ex. 2 pag. 93 din manual: Care este cuvântul potrivit? 

              ex.3 pag. 93: Scrieți cu litere numerele de mai jos! 

Vom rezolva împreună ex.4 pag. 93: Completați cu literele care lipsesc! 
 

Zoo Timișoara este pregătită pentru vizitatori de toate  vârstele. Vă invităm la o 

plimbare în aer liber, într-un spațiu în care toate elementele naturii au fost respectate 

și puse în valoare. Veți putea vedea o varietate de animale, multe dintre ele 

neobișnuite. Sunt specii care trăiesc  în America Centrală și America de Sud, în 

Europa, iar unele în Africa și Australia. 

Cei care se vor bucura cel mai mult sunt, cu siguranță, copiii, pe care îi așteaptă un 

Kinder-zoo populat cu animale blânde, pe care le pot hrăni și mângâia. Tot pentru ei 

a fost amenajat un parc minisafari. 

Vom rezolva ex. 5 pag. 93: Completați dialogul! 
 

Vizită la medic 

Fetița și mama ei fac o vizită la medic. 

Fetița: Bună ziua, domnule doctor! 

Medicul: Bună ziua! Care este problema? Ce te doare? 

Mama fetiței: Are febră, o doare gâtul, tușește, nu a putut să doarmă toată noaptea. 

Medicul: Să vedem! Deschide gura! Tușește! Da, are gripă. 

Fetița: Trebuie să fac injecții? 

Medicul: Nu, nu vei primi injecții, ci tablete. Vei sta trei zile în pat, vei lua tabletele și 

vei bea mult ceai. Bine? Poftim, aici este rețeta! 

Mama fetiței: Bine. Mulțumim! 



Fetița și mama ei: La revedere! 

Medicul: Să te faci bine! La revedere! 
 

Temă: Traduceți dialogul. 


