
Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A 17.03.2020
Disciplina: LLR
P.I.P. BĂDESCU JANINA

PĂRȚI DE VORBIRE
-recapitularea cunoștințelor-

Fișa poate fi imprimată și rezolvată direct pe copie, iar cei care nu au această posibilitate, o vor 
rezolva pe caietul de lb. 
română.

Spor la lucru!



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A 17.03.2020
Disciplina: Matematică
P.I.P. BĂDESCU JANINA

ELEMENTE DE GEOMETRIE-UNGHIUL
CONSOLIDARE

 Pentru a vă reaminti cunoștințele, vă rog să accesați următorul link:

https://www.youtube.com/watch?v=xrdPkVqs5bg

TEMĂ DE LUCRU



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A                                                                                    17.03.2020
Disciplina: Ed. civică
P.I.P. BĂDESCU JANINA

GRUPURILE DIN CARE FACEM PARTE
Însușire de noi cunoștințe

Citiți cu atenție informațiile din manual, pag. 21, de la Reținem! Transcrieți, pe 
caiete, informațiile noi.

F I Ş Ă   D E   L U C R U

I. Realizează corespondența (cu săgeți) între imagine, denumirea grupului și conținutul citatului:

familia grup de joacă grup de învățătură grup religios

„Cultura e o formă de viaţă
prin  care  o  colectivitate
umană  îşi  exprimă  forţa
creatoare.” 
                     (Marin Preda) 

„Omul  este  o  fiinţă  cu  o
singură  aripă,  de  aceea  nu
putem zbura decât în doi.” 
                  (Michael Levin)

„Fructul  liniştii  este
rugăciunea.  Fructul  rugăciunii
este credinţa.”
                    (Maica Tereza)

„Joaca este o muncă pe care te
bucuri să o faci pe degeaba.”
                         (Evan Esar)



II. Citește următoarele fragmente și scrie sub denumirea fiecărui grup titlul textului 
corespunzător grupului respectiv:

“- Vezi, stăpâne? Şi soarele este numai o mică rază a măreţiei lui Dumnezeu, o părticică neînsemnată a împărăţiei Lui. Cum
ceri tu atunci să-L vezi pe Însuşi Dumnezeu, cu ochii tăi slăbiţi şi înlăcrimaţi? Caută deci să vezi pe Dumnezeu cu ochii sufletului
tău!”                                                                                                                                                                           (Poveste populară)

 “Învăţătorul Basil Drăgoşescu a intrat în clasă, aşteptat cu nerăbdare de elevi. 
- Vom face mai întâi lecţia de română.  …
Şi învăţătorul trecu printre bănci, făcând observaţiile corespunzătoa-re.”

                                                                        (Virgil Stoenescu – Sârguinţa lui Iancu)

„Monica era arbitru. Dănuţ purta mingea, lovind-o din fugă cu un picior. Olguţa îl aştepta calmă. Ea îl privea cu ochi ageri.
Goana dintr-un capăt al ogrăzii şi până la Olguţa îl istovise.”
                                                                                                                                                           (Ionel Teodoreanu – La Medeleni)

 “Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul hornului
unde lega mama o sfoară cu motocei la capăt, … , la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi, … “
                                                                                                                                                     (Ion Creangă -  Amintiri din copilărie)

III. Grupează cuvintele/grupul de cuvinte în tabelul de mai jos: prieteni, bun creştin, colegi, aceeaşi 
credinţă, mama, există un conducător (lider), aceeaşi religie, copii, respectă regulile jocului, învăţătură, tata, 
persoane de aceeaşi vârstă.

      

FAMILIA GRUP DE ÎNVĂŢĂTURĂ GRUP DE JOACĂ GRUP RELIGIOS


