ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Videoclip A.1

1.1. Diagramă păianjen
Scrie toate cuvintele pe care le știi și care pot fi legate de cuvântul sănătate, ca
în exemplu.

SĂNĂTATE

1.2 Formular de completat
Completează cardul cu informațiile lipsă.

Centru medical

1.3 Conexiuni cuvinte – imagini
Potrivește cuvintele cu imaginile corespondente, ca în exemplu.
1.
4.
a) soție și copii

b) registru vaccinări
2.

5.
e) vaccin

f) alergie
3.

6.
e) doctor

f) rujeolă

Soluții:
1. ____

2. _____

3. _____

4. _____

5. b

6. _____

2.1 Adevărat sau fals
Vizionează videoclipul și indică cu un X poziția corectă, ca în exemplu.
Adevărat
Fals
Es. Abdullah este în spital.
X
1. Abdullah cunoaște doctorul.
2. Abdullah locuiește în Santa Croce.
3. Abdullah nu este căsătorit.
4. Părinții lui Abdullah locuiesc în Franța.
5. Abdullah are rujeolă.
6. Abdullah nu are alergii.
7. Abdullah este la zi cu vaccinările
8. Abdullah are un loc de muncă.

2.2 Unește răspunsul cu întrebare.
Potrivește întrebările doctorului cu răspunsurile lui Abdullah, ca în exemplu.
DOCTOR / ÎNTREBĂRI
PACIENT / RĂSPUNSURI
1. Este pentru prima dată?
a. Vin din Senegal.
2. Unde locuiești?

b. Nu, nu am luat-o.

3. Născut în Senegal. În care zi??

c. Da, este pentru prima dată.

4. Locuiești aici, în Santa Croce?

d. Nu, nu.

5. Și în Senegal, ai soție, copii?

e. Da, am două fice.

6. Ai avut bolile copilăriei? Rujeolă,
varicelă ...

f. Nu mă simt bine pentru că nu am
un job încă.

7. Ai făcut vaccinările necesare?

g. Nu știu, nu-mi amintesc.

8. Ai adus fișa cu vaccinurile?

h. 01/01/1980

9. Te simți confortabil în acest oraș?

i. Da, în Corso Mazzini 99.

Soluții:
1. c

2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

2.3 Alege
Vizionează videoclipul pentru a doua oară și alege cuvântul corect pentru a
completa propoziția, ca în exemplu.
1) Care ___este________?
a) este numele tău
b) nume
c) prenume
2) Născut în Senegal. În care ___________?
a) loc de muncă
b) viață
c) zi

9. ___

3) ___________ în Santa Croce.
a) stradă
b) locuiesc
c) unde
4) Ai venit în Italia pentru_________________?
a) soție
b) loc de muncă
c) medic
5) Ai ___________?
a) copii
b) zi
c) nume
6) Ai avut _____________copilăriei : rujeolă, vărsat de vânt?
a) vaccinuri
b) copil
c) bolile
7) Ești alergic la ____________?
a) părinți
b) medicamente
c) boli
8) Ai ________________ de vaccinuri?
a) frate
b) certificatul
c) zi

2.4 Grilă
Indică cu un X care este situația în țara ta.
Toată lumea are doctor de familie.
Există vaccinuri pentru rujeolă.
Există un registru cu vaccinări.

În orașul meu
da
nu
da
nu
da
nu

2.5 Dialog
Ca un cuplu, creați un dialog între un doctor de familie și un pacient, bazat pe
indicațiile următoare și textul din videoclip, ca în exemplu.

A
Doctor de familie
(Întrebări pentru informații)
1. Salută
2. Întrebă-l de unde vine
3. Întrebă-l de ce este în Italia.
4. Întreabă-l numele și prenumele.
5. Întrebă-l data de naștere.
6. Întrebă-l unde locuiește.
7. Întrebă-l dacă are familie.
8. Întrebă-l dacă a avut bolile
copilăriei.
9. Întrebă-l dacă este alergic.
10. Întrebă-l dacă a fost vaccinat.
11. Întrebă-l dacă are fișa cu
vaccinuri.
12. Spune la revedere.

B
Pacient străin
(Oferă informații bazate pe videoclip)

3.1 Rezumat lexic
Scrie în căsuțe cuvintele pe care le-ai învățat în acest capitol, legate de expresia
centrală.

Mă prezint

Boli

Familie

Video A.2

1.1 Diagramă păianjen
Scrie toate cuvintele pe care le știi și acestea le legi de cuvântul farmacie, ca în
exemplu.

farmacie

1.2 Model de completat
Completează prescripția medicală cu infomațiile lipsă.

comprimate

1.3 Conexiuni cuvânt-imagine
Potrivește cuvintele și expresiile cu imaginea corespondentă, ca în exemplu.
1.

5.

a) farmacie

b) unguent

2.

6.

c) bandaj

d) durere de încheietură

3.

7.

e) radiografie

f) comprimate

4.

8.

g) durere de stomac

h) durere de ureche

Soluții:
1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. a

6. ____

7. ____

8. ____

2.1 Adevărat sau fals
Vizionează videoclipul și indică cu un X opțiunea corectă, ca în exemplu.
Adevărat
Eg Abdullah merge în camera de urgență.
1. Abdullah are durere de încheietura.
2. Pe Abdullah îl doare foarte mult încheietura.
3. Doctorul scrie o prescripție.
4. Abdullah trebuie să cumpere un bandaj de la supermarket.
5. Abdullah trebuie să ia comprimatele dimineața.
6. Abdullah trebuie de asemenea să pună unguentul.
7. Abdullah trebuie să facă imediat o radiografie.

Fals
X

2.2 Conectare întrebări-răspunsuri
Potrivește propozițiile doctorului cu propozițiile lui Abdullah, ca în exemplu.
Doctor
1. Te rog, intră.

Pacient
a. Abdullah.

2. Ce s-a întâmplat?

b. Mulțumesc, la revedere.

3. Cum s-a întâmplat?

c. Bună dimineața.

4. Doare mult?

d. Nu, nu mult.

5. O să-ți dau rețeta. Îmi poți spune numele tău?

e. Am o durere la încheietură.

6. Am să vă dau aceste comprimate: luați una
după prânz și una după cină. Dacă durerea nu
dispare, veți face o radiografie.

f. Am căzut de pe bicicletă.

Soluții:
1. c

2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

2.3 Alegeri multimple
Vizionează videoclipul a doua oară și alege cuvântul corect pentru a completa
porpozițiile, ca în exemplu.
1) Ce ___s-a întâmplat____ ?
a) s-a întâmplat
b) există
c) este
2) Am _______ la încheietură.
a) bandaj
b) o durere
c) doctor
3) ___________s-a întâmplat?
a) De ce
b) Cine
c) Ce
4) Unde simți ___________?
a) durere
b) suferință
c) încheietura mâini
5) Am să-ți prescriu un ___________ și niște comprimate.
a) probleme
b) unguent
c) rețetă
6) Ți-am prescris aceste comprimate: ia una ___________și una după cină.
a) în farmacie
b) rețetă
c) după prânz
7) Folosește acest unguent de 2/3 ori pe ___________.
a) zi
b) farmacie
c) supermarket

8) Dacă durerea nu dispare, va trebui să faci ___________.
a) o radiografie
b) comprimate
c) unguent
2.4 Grilă
Indică cu un X care este situația din țara ta.
Doctorul de familie scrie rețete medicale.
Pentru a cumpăra unele medicamente aveți nevoie de rețetă.
Doctorul de familie prescrie radiografii.

În țara mea
da nu
da nu
da nu

2.5 Dialog
Ca un cuplu, creați un dialog între un doctor de familie și un pacient, bazat pe
indicațiile următoare și textul din videoclip.
A
Doctorul de familie
(Vizitează pacientul, întrebă informații)
1. Roagă pacientul să intre
2. Întreabă care este problema
3. Întreabă cum s-a întâmplat
4. Întreabă unde simte durerea
5. Spune ce trebuie să ia de la farmacie și
întreabă numele pacientului
6. Îi spune pacientului câte comprimate să
ia.

B
Pacient străin
(Răspunde doctorului bazându-se pe
videoclip)
1. Salută
2. Spune care este problema
3. Spune cum s-a întâmplat
4. Îi arată unde îl doare
5. Își spune numele
6. Mulțumește și salută

3.1 Vocabular
Scrie în căsuțe cuvintele pe care le-ai învățat în acest capitol, legate de expresia
centrală.

Probleme de sănătate

Corpul

Farmacie

