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Lipește aici o fotografie de a ta.

Lipește aici 
o fotografie de a mamei.

FAMILIA MEA

1. EU

Completează:

Prenumele meu este ..........................................

Numele meu este .................................................

Eu am ............................................................... ani.

Sînt elev(ă) în clasa ..............................................

2. MAMA

Completează:

Pe mama mea o cheamă ...................................

Ea are .................................................................ani.

Mama este ..............................................................

  ocupaţia mamei 

Mama este ..............................................................

  o calitate a mamei 

3. TATA

Completează:

Pe tatăl meu îl cheamă .......................................

El are ................................................................. ani.

Tata este ..................................................................

   ocupaţia tatei

Tata este ...................................................................

   o calitate a tatei

Lipește aici  
o fotografie de a tatei.
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4. SORA

Răspunde la întrebări:

Cum o cheamă pe sora ta? ..............................................................................................

Cîţi ani are sora ta? .............................................................................................................

Sora ta este elevă sau studentă? ...................................................................................

5. FRATELE

Răspunde la întrebări:

Cum îl cheamă pe fratele tău? .......................................................................................

Cîţi ani are fratele tău? ......................................................................................................

Fratele tău este elev sau student? .................................................................................

6. BUNICUL

Răspunde la întrebări:

Cum îl cheamă pe bunicul tău? .....................................................................................

Cîţi ani are bunicul? ............................................................................................................

Unde locuiește? ...................................................................................................................

7. BUNICA

Răspunde la întrebări:

Cum o cheamă pe bunica ta? .........................................................................................

Cîţi ani are bunica? .............................................................................................................

Unde locuiește? ...................................................................................................................

8. VÎRSTA

8.1 Completează, scriind numerele cu litere:

Mama are (35) ....................................................................................................... de ani.

Bunica are (59) ...................................................................................................... de ani.

Tata are (37) ........................................................................................................... de ani.

Eu am (10)...................................................................................................................... ani.

Sora mea are (15) .........................................................................................................ani.

Bunicul are (62)...................................................................................................... de ani.

Fratele meu are (7) .......................................................................................................ani.
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8.2 Scrie membrii familiei prezentate mai sus, în ordinea creșterii vîrstei  

 (de la cel mai mic la cel mai mare):

Fratele, .....................................................................................................................................

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

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

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

8.3 Scrie membrii propriei tale familii, în ordinea descreșterii vîrstei 

 (de la cel mai mare la cel mai mic):

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

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

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

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

9. VERBUL „A FI”

Completează textul cu formele adecvate ale verbului „a fi”.

În Republica Moldova, familiile, de obicei, .......................... mici, cu un copil sau 

doi. În Camerun însă familiile ....................... mari, cu zece și chiar mai mulţi 

membri. Copiii camerunezi ....................... crescuţi aproape în exclusivitate de 

femei. De multe ori, un copil .................... crescut de bunici sau de rude. Ta-

ţii din Camerun .................... departe de creșterea copiilor, pînă cînd aceștia 

cresc mari și trebuie să-și aleagă o profesie. Nu .................... surprinși de obi-

ceiurile din Camerun? Noi .................... chiar foarte miraţi!

10. VERBUL „A AVEA”

Completează textul cu formele adecvate ale verbului „a avea”.

.......................... o idee: voi scrie o povestire despre familia mea. Voi nota cele 

mai importante lucruri: cîţi membri .......................... familia, cîţi ani .................. 

fiecare membru al familiei, ce ocupaţii .......................... părinţii, ce fel de locu-

inţă ...................... sau am vrea să avem, ce fel de colecţii .......................... eu, ce 

fel de cărţi .......................... sora mea, ce fel de distracţii comune ........................... 

în timpul liber. Dar voi ce idei .......................... ?
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PORTRETUL FIZIC

1. EU

Completează:

Ochii mei sînt ......................................................... și ......................................................... 

    
forma     culoarea

Părul meu este ........................................................ și ........................................................

    
forma     culoarea

Eu sînt .................................................................... și ...........................................................

    
înălţimea   forma corpului

2. MAMA

Completează:

Ochii mamei sînt ...................................................... și ...................................................... 

    
forma    culoarea

Părul mamei este .................................................... și ....................................................... 

    
forma     culoarea

Mama este ................................................................. și .....................................................

    
înălţimea   forma corpului

Desenează portretul mamei cu creioane colorate.



7

3. TATA

Completează:

Ochii tatei sînt ...................................................... și ........................................................... 

     
forma    culoarea

Părul tatei este ...................................................... și .......................................................... 

     
forma    culoarea

Tata este .................................................................. și .........................................................

     
înălţimea   forma corpului

4. SORA

Completează:

Ochii surorii sînt .................................................. și ........................................................... 

     
forma    culoarea

Părul surorii este .................................................. și ........................................................... 

     
forma    culoarea

Sora este .................................................................. și ........................................................

     
înălţimea   forma corpului

Desenează portretul tatei cu creioane colorate.
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5. FRATELE

Completează:

Ochii fratelui sînt ....................................................... și ..................................................... 

    
forma    culoarea

Părul fratelui este....................................................... și ..................................................... 

    
forma    culoarea

Fratele este ............................................................ și .........................................................

    înălţimea   forma corpului

6. BUNICUL

Completează:

Ochii bunicului sînt .................................................... și ................................................... 

    
forma    culoarea

Părul bunicului este ................................................... și ................................................... 

    
forma    culoarea

Bunicul este .......................................................... și ..........................................................

    înălţimea   forma corpului

7. BUNICA

Completează:

Ochii bunicii sînt..................................................... și ........................................................ 

    
forma     culoarea

Părul bunicii este ...................................................... și ...................................................... 

    
forma     culoarea

Bunica este .......................................................... și ..........................................................

    înălţimea   forma corpului

8. ÎMI PLACE – NU-MI PLACE
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8.1 Formulează cîte trei propoziţii, după modele:

 Îmi place fotbalul.    Nu-mi place hocheiul.

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

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

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

8.2 Formulează cîte trei întrebări, după modele:

 Îţi place muzica?    Nu-ţi place teatrul?

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

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

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

9. ACESTA - ACEASTA

Completează propoziţiile, folosind adecvat cuvintele „acesta” sau 
„aceasta”.

Model: Aceasta este o casă.   

  .................................... este o carte. 

      ...................................... este un copac.

    ...................................... este un caiet sau o carte?

Cine este ...................................... ?

Cine este ...................................... ?

    ...................................... este Pinocchio.

caiet

9
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10. ACESTEA - ACEȘTIA

Scrie propoziţii adecvate imaginilor,  
folosind cuvintele „acestea”, „aceștia”.

Model: Acestea sînt niște eleve.

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

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

  

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

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

PROFESII, OCUPAŢII

1. PROFESII

Examinează desenele. Cu ce profesii se asociază obiectele repre-
zentate?

 

    

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

    

    

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

Model: Medic
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     ................................................................................................................

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

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

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

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

2. COMBINĂ DESCRIEREA CU DENUMIREA OCUPAŢIEI:

Olar Persoana care se ocupă cu cercetarea fenomenului OZN-urilor.

Curier În armatele vechi, soldatul care trăgea cu arcul.

Ufolog Cel care este pasionat de prinsul peștilor.

Pescar Persoana care reprezintă un interpret, un sportiv, un star.

Arcaș Specialist într-un domeniu tehnic.

Ţesător Meșter popular care face vase de lut.

Inginer Meșter popular care ţese covoare.

Impresar Angajat al unei firme care distribuie scrisori, colete sau 

materiale speciale.

 Scrie cuvîntul care este format din primele litere ale denumirilor de 

profesii din tabelul de mai sus:

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


