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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - 23.03.2020 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch 

Wiederholung Division - Recapitulare împărțire 

Seite 120 

Übungen: 1.2.3.4. 

 

Kommunikation auf Deutsch 

Duden - Übungsbuch "Jetzt werde ich Deutsch-Champion" 

Erzählungen - Povestiri 

Seiten 56-61 

Übungen: alle  

 

Traducerile următoare nu sunt cele care sună cel mai bine în limba română, ci cele care se apropie cel 

mai mult de sintaxa și morfologia utilizată în lb. germană pentru a se face mai ușor o conexiune logică. 

Folosiți traducerile doar dacă este nevoie, nu le dați copiilor toată traducerea, ci doar indicii, cuvinte, ei 

trebuie să facă efortul de a înțelege singuri enunțurile sau de a construi sensul cu puțin ajutor! 

Pg. 56  

Adunarea ideilor 

Cine vrea să scrie o poveste, are nevoie de idei. Ceea ce îți vine în minte, tu poți aduna și nota. Decide-te 

după aceea pentru o întâmplare anume. 

Gândește-te, de dorești să povestești foarte exact și palpitant. 

1. Adună cuvinte care îți vin în minte la subiectul vară: 

2. Ce îți place cel mai mult la vară? 

Pg. 57 

Povestirea unei întâmplări trăite 

Cine a trăit ce (din întâmplarea de mai jos) / Cui, ce i s-a întâmplat? 
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Când și unde se petrece povestirea? 

Care personaje joacă un rol? 

Ce s-a întâmplat? 

Cum se sfârșește povestirea? 

Găsești un titlu, care să-l facă curios (pe cititor)? 

Pg. 58. 

Ordonarea propozițiilor 

Pentru ca cititoarele și cititorii să înțeleagă povestirea ta bine, trebuie  să fii atent la ordinea corectă. Cu 

începuturi de propoziție variate, povestirea ta va fi mai interesantă. 

1. Ce s-a întâmplat cu povestea aceasta? Fă ordine! 

Pg. 59 

Atenție la succesunia (ordinea) corectă 

2. Unde începe povestea, unde se termină? Ce îți vine în minte la fiecare imagine? 

Pg. 60 

A povesti cu exactitate 

Cu cuvintele potrivite poți povesti ceva cu exactitate. 

Nu folosi doar "a spune". Se poate vorbi tare sau încet sau într-un mod special: 

a chema, a striga, a țipa (ca o pasăre), a șopti, a vorbi în șoaptă despre cineva, a se plânge, a plânge 

suspinând, a certa, a bâlbâi, a mormăi 

Pg. 61 

A înlocui cuvinte 

Îți vin în minte cuvinte potrivite pentru a înlocui "a spune"? 

Într-un dicționar găsești încă și mai multe cuvinte pentru "a spune". 

a-și cere iertare, a ruga, a răspunde, a vocifera (nemulțumit), a certa, a întreba 
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Comunicare în limba română 

Manual  

Furnica și porumbița 

Exercițiile:  

86/1.2.3.4.5. (oral/scris) 

87/4.5. 

 

Musik und Bewegung 

Lerntätigkeit (activitate de învățare): eine Strophe aus dem Lied "Un éléphant qui se balancait sur une 

toile d´araignée". 

Audition: Rolf Zuckowski: "Immer wieder kommt ein neuer Frühling". 

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

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

