
- Hello, eu sunt Ziggy,

veveriţa cea isteaţă!

- Hello, eu sunt Zaggy,

castorul cel ghiduş!

Descoperiţi aventurile noastre din Storyland,  

citind poveştile şi vizionând DVD-ul!

Invitaţi-i pe părinţii voştri să se joace alături de voi, 

rezolvând exerciţiile amuzante de la finalul fiecărei lecţii!

Intrând în joc, veţi deveni prietenii noştri şi veţi îndrăgi 

şi voi limba engleză!

Toate conversaţiile noastre sunt atât în limba engleză, 

cât şi în limba română, iar vouă vă va fi astfel mai uşor 

să ne înţelegeţi! Învăţaţi independent şi creaţi-vă  

propriul vostru program! Ne putem reîntâlni oricând  

şi oriunde doriţi!

Haideţi să ne petrecem cât mai mult timp împreună  

în fiecare zi!

vizionează DVD-ul

cântă
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I am – You are

Zaggy:   Hello? Hello? Anyone?

Lion:    I am here. Who are you?

Zaggy:   I am Zaggy. 

Ziggy:   Zaggy, my friend, welcome back!

Zaggy:   Ziggy, mai este cineva aici…

Ziggy:   There is somebody here… 

Lion:    Boo!

Ziggy & Zaggy: Aaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Lion:    Ha ha ha!

Ziggy:   Excuse me… You are…

Zaggy:   Ziggy, ştiu ce ai spus: scuză-mă, tu eşti... Excuse  

   me, you are…?

Lion:    I am Lion! And you?

Ziggy:   I am Ziggy!  Eu sunt Ziggy!

Zaggy:   And I am Zaggy!

Lion:    OK, you are Ziggy and you are Zaggy. 

Zaggy:   Ai spus: tu eşti Ziggy şi tu eşti Zaggy!

Ziggy:   Zaggy! Bravo! You are right! Ai dreptate!

Lion:    I am sad…

Ziggy şi Zaggy s-au întors cu noi aventuri. Astăzi vor învăţa cum se 

spune “Eu sunt” şi “Tu eşti” în limba engleză, “I am” şi “You are”.

Lesson 1
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Ziggy:  Why? Why?

Zaggy: Chiar aşa… de ce?

Lion:   Because I am alone… I am all alone…

Zaggy: Alone? You are alone? Ziggy, what’s “alone”? Ce  

  înseamnă “alone”?

Ziggy:  Că se simte singur… Singur, singurel. But why? 

Ziggy:  Zaggy, I’m really curious…

Zaggy:  Ce surpriză! Tu eşti tot timpul curios. You’re always very  

  curious. See you tomorrow!

Zaggy:  Ia staţi putin… tu nu eşti cumva leul din Vrăjitorul din   

  Oz? Ştiu eu melodia…

Lion:   You’re right! I’m the lion from The Wizard of Oz!!! And   

  I’m all alone.

Ziggy:  There, there! But where are your friends?

Zaggy:  Chiar… unde sunt prietenii tăi: Doroti, Toto, Omul de   

  tinichea şi, cum îl cheamă… Sperietoarea de ciori!!

Ziggy:  Zaggy, English please! Where are… Dorothy…

Zaggy:  Dorothy!

Ziggy:  Toto…

Zaggy:  Toto! 

Ziggy:  Tin Man…

Zaggy:  Tin Man!

Ziggy:  and… Scarecrow!

Zaggy:  Scarecrow!!!

Lion:   It is a long sad story. Let’s talk tomorrow…

Ziggy:  O poveste lungă şi tristă?! OK… tomorrow, then!

g g g yy

You are all, you’re all alone
But why, but why, but why?
But why are you all alone?

I am all, I’m all alone 
But why? But why? But why?
But why are you all alone?

You are all, you’re all alone
But why, but why, but why?
But why are you all alone?

 I am all, I’m all alone 
But why? But why? But why?
But why are you all alone?
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Acum este rândul vostru
Now it’s your turn

LEVEL 1

Hello! I am Ziggy! Hello! I am Zaggy! Hello! I am Lion!

1. Uniţi punctele şi descoperiţi personajul.  

Connect the dots to find the character.

2. Cele trei personaje şi-au încurcat umbrele!  

Puteţi să uniţi personajul cu umbra corectă? 

Draw a line to match the character with the correct shadow!

You are Ziggy! You are Zaggy! You are Lion!
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LEVEL 2

1. Să facem cunoştinţă cu personajele.  

Găsiţi replica potrivită fiecărui personaj.  

Match the character with the correct speech bubble!

Hello!
I am Ziggy!

Hello!
I am Zaggy!

Hello!
I am Lion!

2. Şi acum este rândul vostru să identificaţi  

personajele, completând literele care lipsesc. 

Write the missing letters:

_

_

_
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LEVEL 3

LET’S TALK!

I You are

1. I ___________ Ziggy.

2. You ________ Zaggy.

3. _________ am Zaggy.

4. ___________ are Lion.

am

1. Ajutaţi-i pe Ziggy şi Zaggy să completeze  

corect următoarele propoziţii. 

Help Ziggy and Zaggy fill in the sentences.

2. Şi acum să cântăm. Însă, în textul cântecului  

s-au strecurat 2 greşeluţe. Le puteţi identifica şi corecta? 

Find and correct the mistakes in the song.

I are all, I’m all alone

But why? But why? But why?

But why are you all alone?

You am all, you’re all alone

But why, but why, but why?

But why are you all alone?

Împreună cu parinţii voştri, imaginaţi-vă că 

sunteţi diferitele personaje menţionate în  

povestea de mai sus şi prezentaţi-vă mai 

întâi pe voi şi apoi pe ei!

I am (Dorothy) and you are (Toto)!

Hello, (Dorothy)!

Hello, (Toto)!


