
Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A
Disciplina: LLR
Perioada:23, 24-03-2020 (2h)
P.I.P. BĂDESCU JANINA

Din greșeală
după Lev Tolstoi

Citiți cu atenție textul  ,,Din greșeală” după Lev Tolstoi, din manualul de

Limba și literatura română, pag. 33.

Subliniază cuvintele  necunoscute,  caută explicația acestora în dicționar și

notează-le în vocabular,  apoi alcătuiește, pe caiet, câte o propoziție cu fiecare cuvânt.

Rezolvă exercițiile  1,  2,  3,  4,  din manual,  pag. 33. Pe caiete treceți  doar

răspunsurile (fără cerință).

Caută un alt titlu pentru acest text!

Schimbă finalul povestirii (oral)!

Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A
Disciplina: LLR
Perioada:25-03-2020 (2h)
P.I.P. BĂDESCU JANINA

Exerciții aplicative

1.Să  facem cunoștință ! ( personajele )

scrie pe cerculețe însușirile celor doi copii 
2. Scrie pe prăjitura de ciocolată cuvinte cu sens opus celor de pe prăjitura de zmeură .

                       băiat                                                               ___________
                      sănătos                                                                                              ______________

                      guralivă                                                          ____________
                      plânge                                                              ___________
                      dosul                                                                ___________
   

3. Alcătuiește propoziții în care cuvintele mână și veselă să aibă sensuri diferite .       

   Eu sunt
_________

   Eu sunt
_________

   Noi suntem soții
_______________



                  ________________________________________________________
mână 
                  _________________________________________________________
                  _________________________________________________________
veselă
                  _________________________________________________________

4. Scrie pe farfurie cuvinte prietene ( sinonime ) pentru cuvintele date .

5. Transcrie din text :
       cea mai scurtă propoziție enunțiativă (.) __________________________________
      o propoziție exclamativă (!) ____________________________________________
      o propoziție interogativă (?) ____________________________________________

6.Completează  tabelul cu:

Substantive comune Substantive proprii Adjective Pronume 

7. Explozia stelară:

                                                                                                                                    

8.Completează  tabelul cu:

Cine? 

Ce?

Unde?Când?

De ce?



Substantive comune Substantive proprii Adjective Pronume 

9. Fii Master Chef !
    Propune o rețetă de prăjitură cât mai neobișnuită ! 

9. Realizează un fluturaș pentru a promova prăjitura clasei „ Albinuțele istețe”.

10. Povestește oral textul ,,Din greșeală” după Lev Tolstoi.

Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin



Clasa a III-a A
Disciplina: LLR
Perioada:26-03-2020 (1h)
P.I.P. BĂDESCU JANINA

Evaluarea cunoștințelor

Rezolvați, pe o fișă, Proba de evaluare din manualul de Limba și 
literatura română, pagina 35. 

SUCCES!



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A
Disciplina: Matematică
P.I.P. BĂDESCU JANINA
Perioada: 23,24,26,27-03-2020 (4h)

Perimetrul

Citiți și rețineți următoarele informații!

Reține!

Suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon se numeşte perimetrul poligonului.

Perimetrul triunghiului

Perimetrul triunghiului= latura1+ latura2+latura 3

 Exemplu:
Am desenat cu cretă, în curtea şcolii, un triunghi ABC, cu laturile: 

AB = 3 metri, BC = 7 metri şi AC = 5 metri.

Oare ce distanţă parcurg dacă merg pe laturile triunghiului? 

Adun:  AB + BC + AC  =  3m + 5m + 7m = 15 metri 

Am aflat perimetrul triunghiului. 

Notez: P∆ABC= AB + BC + AC
            P∆ABC= 3m + 7m + 5m
            P∆ABC= 15 m

 Pentru informații suplimentare, accesați link-ul:
           https://www.youtube.com/watch?v=y-BoxymSMu8



Perimetrul dreptunghiului

Perimetrul dreptunghiului= lungime + lăţime + lungime + lăţime 
                                                                                 sau 
                                                              2 × lungime + 2 × lățime

 Exemplu:

Am desenat  pe caiet un dreptunghi ABCD cu: 

 Lungimea  AB  = CD = 5cm

 Latimea  AD = BC = 3cm

Oare ce distanţă parcurg dacă merg pe laturile dreptunghiului?  

 Adun:  AB + BC + CD + AD  =  5cm + 3cm + 5cm + 3cm= 16 cm

                                                                     Sau

                   2 x 5cm + 2 x 3cm = 16 cm

Am aflat perimetrul dreptunghiului. 

Notez: P     ABCD= AB + BC + CD + AD
           P     ABCD= 5cm + 3cm + 5cm + 3cm 
                     sau
         P       ABCD= 2 x 5cm + 2 x 3cm
        P     ABCD = 16 cm



Perimetrul patratului

Perimetrul pătratului = latură + latură + latură + latură = 4 × latura 

 de 4 ori latura

 Exemplu:
Am desenat  pe caiet un patrat ABCD cu latura de 3cm.
Oare ce distanţă parcurg dacă merg pe laturile patratului?
 
Adun:  AB + BC + CD + AD  =  3cm + 3cm + 3cm + 3cm= 12 cm
                                                                     Sau
                                                          4 x 3cm = 12 cm
Am aflat perimetrul patratului. 

Notez: P□ABCD= AB + BC + CD + AD
           P□ABCD= 3cm + 3cm + 3cm + 3cm 
                   sau
        P□ABCD= 4 x 3cm 
             P□ABCD= 12cm
        

 Pentru informații suplimentare, accesați link-ul: https://www.youtube.com/watch?
v=MPmD13o_OpI&fbclid=IwAR0JwUQVAfQPZs1uqZ95lzaXPxyhpPOmFikc2g2m9UYfFi
SmXNufZLkeR9c

 Citiți și transcrieți, pe caiete, informațiile noi (Reține!) din manualul de Matematică, pag. 28.

Exersăm, învățăm!

Manual: pag. 28, ex. 2, 3, 4.
Culegere Comper: pag. 107, ex.5 

pag. 108, ex. 6, 8, 14 
pag. 110, ex. 5, 6, 7, 8, 9
pag. 111, ex. 3, 4
pag. 112, ex. 9, 11

Exercițiile care nu se pot rezolva pe culegere, le veți nota pe caiete fără a mai transcrie 
cerințele.



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A
Disciplina: Științe ale naturii
P.I.P. BĂDESCU JANINA

Perioada: 23.03.2020

Corpuri - proprietăți

Recapitularea cunoștințelor

 Rezolvați ex. 2 de la pagina 22 și ex. 3 de la pagina 24 din manualul de Științe 

ale naturii, pe o fișă sau pe caietul de clasă. 

Consultați informațiile din manual și caietele de clasă!

Spor la lucru!



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A                     
Data: 24.03.2020
Disciplina: Ed. civică
P.I.P. BĂDESCU JANINA

FAMILIA

Citiți cu atenție informațiile din manual, pag. 23, de
la Reținem! Transcrieți, pe caiete, informațiile noi.

 Explicați proverbul: ,,Sunt vrednici de laudă copiii care ascultă 
de părinți.”

 Atelier – Arbore genealogic

 Realizați arborele genealogic al familiei tale (consultați manualul).
 Scrieți datele de naștere ale membrilor familiei. 

Spor la lucru!



Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A
Disciplina: AVAP
P.I.P. BĂDESCU JANINA
Perioada: 27-03-2020 (2h)

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE

Să fim creativi la școala de acasă!

Vă propun să realizați o lucrare cu titlul ,,Copaci înfloriți”. 

Puteți  să  realizați  un  desen,  o  pictură  sau  un  colaj  pe

această  temă,  folosindu-vă  de  materialele  pe  care  le  aveți  la

îndemână.

Împărtășiți  ideile voastre cu ceilalți  colegi,  apoi adăugați

lucrarea la portofoliul personal!


