
 
 
 

Activitatea 10c 
 

Furios - am căzut în drum 
de Rosie - Romanian 

Citește povestea. 

Domenica stavo giocando con mio fratello 

John. Stavamo giocando a un gioco chiamato 

inseguimento. 

Era il mio turno di inseguirlo. Ci siamo 

imbattuti entrambi nella strada. Poi sono caduto e mi sono fatto male al 

gomito e al ginocchio. Stavano sanguinando. Tornai a casa e mia mamma mi 

mise un cerotto rosa sul gomito e sul ginocchio. 

 
Mia mamma era arrabbiata con me. 

Ha detto che non avrei dovuto inseguirlo vicino alla strada ed entrambi 

abbiamo bisogno di giocare in un posto ragionevole come il parco Duminică 

mă jucam cu fratele meu Ioan. Jucam un joc numit Chase. 

A fost rândul meu să-l alerg. Am fugit amândoi în drum. Apoi am căzut și 

mi-am rănit cotul și genunchiul. Sângerau. Am plecat acasă, iar mama mi-a 

pus o tencuială roz pe cot și pe genunchi. 

Mama mea era supărată pe mine. Ea a spus că nu ar fi trebuit să-l 

urmăresc lângă drum și amândoi trebuie să ne jucăm într-un loc sensibil 

precum parcul. 

Raspunde la intrebari: 

1. De ce Rosie și-a alungat fratele? 

2. În ce zi Rosie își alungă fratele? 
3. A căzut Rosie? 

4. Ce a rănit Rosie? 



 

5. Cu cine s-a supărat mămica? 

6. Cum se numea frații lui Rosie? 

7. De ce mama lui Rosie i-a pus tencuiala la cot și la genunchi? 

8.  Unde a spus mama că este un loc sensibil pentru a juca? 

9.  Crezi că este sigur să te joci lângă drum? 

10. Crezi că este sigur să te joci lângă drum? 

11.    Ce culoare sunt semafoarele? 

12. Ce ar trebui să faceți când semafoarele sunt roșii? 

 

 

Puteți scrie o poveste despre jocul într-un loc sensibil precum parcul? 
 



 

Puteți scrie povestea în ordinea corectă? 
 

Mama mea era supărată pe mine. Ea a spus că 
nu ar fi trebuit să-l urmăresc lângă drum și 

amândoi trebuie să ne jucăm într-un loc sensibil 
precum parcul. 

 

Am fugit amândoi în drum. Apoi am căzut și mi-
am rănit cotul și genunchiul. Sângerau. 

 

Duminică mă jucam cu fratele meu Ioan. Jucam 
un joc numit Chase. A fost rândul meu să-l 

alerg. 
 

M-am dus acasă și mama a pus o tencuială roz 
pe cot și pe genunchi. 
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