
Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin
Clasa a III-a A                            
Perioada: 30.03.2020 – 03.04.2020
P.I.P. BĂDESCU JANINA

Program săptămâna
 ,,Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Luni: 30.03. 2020 
Activitatea:Clubul de lectură

 Ascultați cu atenție povestea ,,Fata săracului cea isteață” de Petre Ispirescu, 
accesând următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?
v=DlZPt8E0BYc&fbclid=IwAR29DfvJ7gsjbVkys8ffRqS58NcuTBebFm48DNFFiRO
qGI2vN1ZFc9xseRk

 Întocmiți o fișă de lectură, după modelul prezentat în prima săptămână de lucru, 
pentru povestea audiată. 

Marți: 31.03. 2020
Activitatea:Totul va fi bine!
1.

 Scrie câte un cuvânt pozitiv
pe acest  borcan pentru toți
cei dragi ție: părinți, bunici,
prieteni, colegi etc.

 Colorați-l cât mai atractiv!



2. Clubul isteților

a) Din 12 beţişoare sunt compuse 5 pătrate. Înlăturaţi 2 beţişoare astfel încât să
rămână numai două pătrate de dimensiuni diferite. Puteți folosi scobitoare sau bețe de
chibrit.

b)  Așezați numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 în pătratul magic, ca suma
numerelor pe fiecare verticală, orizontală şi diagonală să fie aceeaşi.

c) Aranjaţi numerele 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 în pătratul magic
astfel încât suma, în fiecare rând şi coloană, să fie egală cu 18.

Miercuri: 01.04. 2020
Activitatea:Totul despre mine
1.

 Scrieți pe o foaie prenumele vostru, vertical sau orizontal, cu litere de tipar și, 
pornind de la fiecare literă, scrieți un cuvânt care credeți că vi se potrivește și 
începe cu litera respectivă. 
De exemplu: 
I- inimoasă
N- nostimă
A-ambițioasă

 Notați-vă pe o foaie,  vertical, numele și prenumele, apoi, pentru fiecare literă
din  nume  scrie  câte  un  vers  în  care  primul  cuvânt  începe  cu  acea  literă.
Împărțășiți-le și colegilor poezia voastră! 

 Căutați pe internet, cărți/enciclopedii semnificația numelui vostru. Întrebați-vă
părinții de ce au ales acest nume, la ce s-au gândit când l-au ales.



 Alegeți-vă trei  litere din nume, conturați-le în mărimea dorită  pe o coală  de
hârtie  și  decorați-le  cu materialele  pe care  le  aveți  la  îndemână (fire  textile,
mărgele, hârtie, orez, paste făinoase etc.).

2. Faceți exercițiile din dreptul inițialelor numelor voastre! Puteți încerca și cu 
inițialele celorlalți membrii ai familiei. 



Joi: 02.04. 2020 
Activitatea:Pe urmele lui Creangă

 Audiați cele două povești accesând link-urile următoare: 

 ,,Prostia omenească” de Ion Creangă     https://www.youtube.com/watch?
v=wOXZ_d8N9EE&fbclid=IwAR0Ho8AdqjkTUG7g-
u8BqDIQdyMhIvNx_BX_iDWtq-Odh9xP6htWV_k7ePg

 ,,Cinci pâini” de Ion Creangă

https://www.youtube.com/watch?
v=mpExCwOnJiY&fbclid=IwAR2zuBR60jE2zM0vFk8fX3Hi9MOXvw09xfxvhrGIrfNyRZnCPO8
QaX8R6QE

 Realizați, într-un mod inedit (desen, afiș, bandă desenată, semn de carte, pictură
etc.), conținutul unei singure povești (la alegere) pentru a determina și alți copii
să o citescă.

 Căutați câteva informații despre viața marelui scriitor Ion Creangă.

Vineri: 03.04. 2020 
Activitatea:Sărbătorile Pascale

 Citește povestea cu voce tare!

POVESTE DE PAŞTE
de Passionaria Stoicescu

Cine crezi c-a observat zorul şi n-a mai urmărit televizorul? Doamna Coţofană,
care  ştie  tot  ce  se  petrece-n  poiană  şi-anunţă  cu  un  cârâit,  orice  nou  venit,  orice
mişcare, orice schimbare.

Văzând-o pe Bunica Iepurica bătând covoarele, când nici nu se urcase soarele, a
cârâit mirată:

- Vai, sorrro, iar faci trrreabă? N-ai mai sfârrrşit odată?
- Auzi cine mă-ntreabă, îi răspunse Bunica Iepurica. Până şi ciorile ştiu că vin

Sărbătorile!  Se-apropie  Sfântul  Paşte şi  pădurea  renaşte.  Totul  trebuie  să  fie
schimbat şi curat, ca trupul Mântuitorului reînviat. În loc de cârâit, mai bine te-ai duce
la spovedit. Te-aşteptă dohovnicul Urs, să mărturiseşti ce-ai furat şi ce-ai ascuns!

Abia plecă mânioasă doamna Coţofană, că apărură în poiană Doru Căprioru şi
trei  iepuraşi  dolofani,  pasămite  nepoţeii  bunicii  cei  năzdrăvani,  Ureche  Fină,  care
ducea în spate un sac de făină, Blăniţă Mătăsoasă, trăgând, cu zahăr şi mirodenii, o
plasă şi mezinul Spaimă Nouă, purtând în lăbuţe ditamai coşul cu ouă. Între corniţele
mititele, Doru Căprioru ţinea o cutie cu fel de fel de vopsele.

- Of, ce nepoţei minunaţi! Aţi venit să mă ajutaţi şi l-aţi luat cu voi şi pe Căprior,
ca să ne fie mai uşor, zise Bunica Iepurica. În casă, curăţenia e aproape gata; ferestrele



le-au  spălat  mama  şi  tata,  eu  am  bătut  covoarele,  iar  voi  o  să  vopsiţi  ouşoarele.
Împreună o să facem pască şi cozonaci, că nu degeaba sunteţi nepoţii mei dragi!

-  Cum zici  tu,  Bunicuţo,  aşa  vom face,  dar  foamea nu ne dă pace!  mormăi
Ureche Fină lepădând sacul de făină.

- Postul Mare-i de vină, Postul Mare-i de vină! Dar şi când se va termina, să vezi
ce vom mânca... De toate, pe săturate, răspunse Blăniţă Mătăsoasă, uitându-se galeş la
zahărul din plasă.

- Frunze de untişor şi coajă de arţar! Aşa salată, mai rar! râse Iepurica voioasă.
Poftim la masă!

Numai că Doru Căprioru şi Spaimă Nouă intraseră-n casă. Nu mai aveau pic de
răbdare. Voiau să-ncondeieze ouăle de sărbătoare. Pe cele mai multe cu roşu luminos,
amintind sângele lui Cristos, pe restul, în celelalte culori, ca primăvara cu flori. Din
două nuieluşe pe care lipiseră păr din codiţe luat, făcură cele mai grozave pensule de
pictat.

- Toate la timpul lor, se supără Iepurica bătând din picior. Ouăle-ntâi trebuie
spălate, apoi desenate, şi-abia apoi fierte-n vopsea. Dacă lipim pe ele o frunză sau
o floare, vor ieşi o splendoare! Înainte de fiert, punem oul cu desenul pe el, într-
un ciorăpel... Aşa se imprimă orice model!

Mâncară până la urmă şi cei doi nerăbdători. Apoi Bunica Iepurica făcu repejor
focul la cuptor. Pe o buturugă rotată, în ditamai covată puseră făină, zahăr, lapte, ouă
şi-o cană de rouă. Frământară ei ce frământară, cât ziua de primăvară, şi pe rând, şi toţi
deodată, dar coca era piatră.

Cu pălăria pe ceafă, tocmai trecea doamna Scroafă. Când văzu Mistreaţa Creaţă
cum se chinuiau cu aluatul, cum băteau cu lăbuţele de-a lungul şi de-a latul fără vreun
spor, le sări-n ajutor. Şi când mi ţi se opinti în covată, se-nmuie coca de frică, pe dată.
Trosc! Pleosc! Buf! de trei ori... Se făcu moale ca un fuior, numai bună de băgat la
cuptor.

Pentru pască îi ajută mătuşa Broască şi vecinii ei, patru Brotăcei. Săreau de pe-o
cracă şi băteau cu lăbuţele brânza de vacă. Risipeau peste ea gălbenuşul ouălor, aur
curat, şi amestecau apoi cu stafide şi zahăr vanilat.

Harnici, iepuraşii încondeiară toate ouăle până spre seară. Pictară pe ele frunze
şi floricele, gâze şi îngeraşi, ba chiar şi mutrişoare vesele de iepuraşi. Erau obosiţi, dar
fericiţi.  Cu puţin înainte de miezul  nopţii,  sub lună plină,  se  duseră să  ia Lumină.
Bunica Iepurica le făcuse lumânărele din surcele mici, în capăt cu-un Licurici.

În  sfârşit  veniră  acasă.  Se  aşezară  la  masă  cu  bucurie  şi  grabă,  toţi  cei  ce
ajutaseră la treabă. Bunica Iepurica şi cei trei nepoţi, mătuşa Broască, patru Brotăcei,
mămica  Iepuroaică,  tăticul  Iepuroi,  Mistreaţa,  Căpriorul  şi  doamna  Coţofană,  care
urmărise tot ce se-ntâmplase-n poiană.

Fiecare lua câte un ou din cel încondeiat şi-l ciocnea zicând: 
"Hristos a înviat!",  "Adevarat a înviat!".  Iar la masă, vezi bine, m-au chemat şi  pe
mine, la sărbătoarea Sfântului Paşte, părtaş.

 Altfel, cum aş fi scris povestea asta cu iepuraşi?.....

 Căutați informații despre datinile și tradițiile Sfintelor Sărbători Pascale. 
 Realizați o felicitare! Dăruiți-o unei persoane dragi! 

Spor la lucru!


