
 

 

 

i-au : eu zic unul, tu mai multi !  

 

   Bunicul i-a dat o carte. 
→Bunicii i-au dat o carte. 
 
Prietenul i-a arătat pozele din 
vacanţă. 
Copilul i-a cerut o bomboană. 
El i-a trimis un buchet de flori. 
Copilul i-a spus mamei adevărul.  
Tata i-a explicat problema. 
Poștașul i-a adus scrisoarea. 
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