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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - 26.03.2020 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch 

Geometrische Figuren - Figurile geometrice 

87/1.2. ; 88/1.2. ; 89/1.2. 

Explicații  

Noțiuni de bază: 

pătrat - das Quadrat, dreptunghi - das Rechteck, triunghi - das Dreieck, cerc - der Kreis, semicerc - der  
           Halbkreis,  

 

 

innen / im Inneren / innerhalb = în interior(ul) 

außen / außerhalb = în exterior(ul) 

VERSIUNEA MANUALULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ se găsește la adresa: 1 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

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. 86 Pătratul și dreptunghiul  

chenar sus: Uită-te la imagini! 

Recunoaște obiectele, care au forma unui dreptunghi sau al unui pătrat. 

Descrie latura din față a corpurilor: partea din față a frigiderului este dreptunghiulară. 

Câte laturi are dreptunchiul? Dar pătratul? Prin ce se deosebesc? 

 Ce fomă poate avea o lavetă de șters praful? Și ce ce formă are partea din față a buretelui de spălat 

vase? 
                                                           
1
 Toate manualele digitale pentru toate clasele/secțiile le găsiți la această adresă: https://www.manuale.edu.ro/ 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://www.manuale.edu.ro/
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 Desenează cu liniarul sau cu șablonul dreptunghiuri și pătrate. 

Atenție! (jos)  

 Laturile opuse ale dreptunghiului au aceeași lungime.  

 Pătratul are toate laturile de aceeași lungime. 

Pg. 88 Triunghiul 

chenar sus: Uită-te la imagini! 

Câte triunghiuri găsești în fiecare imagine? 

Atenție! (jos)  

 Triunghiul are trei laturi. 

Pg. 89 Cercul și semicercul 

chenar sus: Uită-te la imagini! 

 Ce culoare au cercurile de mai sus? 

 Cum s-au obținut figurile de mai jos? 

 Un semicerc este jumătatea unui cerc. Desenează cercuri și semicercuri în caiet! 

Pg. 90. Interiorul și exteriorul unei figuri geometrice 

chenar sus: Uită-te la imagini! 

Adevărat sau fals? 

 În interiorul dreptunghiului mare sunt două pătrate. 

 În interiorul pătratului mic sunt 4 puncte. 

 În exteriorul pătratului mare sunt numai 2 triunghiuri și un cerc. 

 

Kommunikation auf Deutsch 

Duden - Übungsbuch "Jetzt werde ich Deutsch-Champion" 

Sachtexte; Briefe - Texte informative; Scrisori 

Seiten 74 - 79 

Übungen: alle  
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Pg. 74 

Texte informative 

A alege verbele potrivite 

3. Sună bine? Sigur găsești tu verbe și mai potrivite. 

Pg. 75 

A alege verbele potrivite 

4. Verifică instrucțiunile pentru coacerea biscuițeilor. Care verb spune exact ce este de făcut? 

Pg.76 

Texte informative 

Alegerea începuturilor de propoziție 

5. Philip descrie drumul său spre școală. Ce începuturi de propoziție (îi) propui? 

6. Poți și tu să descrii drumul tău spre școală? 

Pg. 77 

Evaluare - Ești fit? 

Poți găsi adjective (Wiewörter) și substantive (Namenwörter) potrivite? 

Cartonaș de antrenament - Anunț de căutare (pentru obiecte pierdute) 

Reflectează: 

 Este descris obiectul căutat cu adjective potrivite în așa fel încât să poată fi recunoscut? 

 Sunt folosite substantive compuse? Ajută ele la descrierea exactă a obiectului? 

Marchează pe cartonașul de antrenament toate adjectivele potrivite. 

Unde s-ar mai putea insera un adjectiv important? 

Subliniază toate substantivele compuse. 

 

Ce fel de pantof se caută? Notează un substantiv compus. 

Se caută un _________________________ . 
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Pg. 78 

Scrisori 

A scrie o notă (mesaj scurt) 

Există multe ocazii (motive) pentru a scrie mesaje, note, cărți poștale sau scrisori. La o scrisoare sau o 

carte poștală este nevoie neapărat de aceste părți:  Data: ... 

       Adresarea: Dragă... 

       Salutul (la final, sau formula de încheiere): ... 

       Semnătura: al tău Felix 

1. Trebuie să pleci urgent, ca să iei de la prietena ta o carte pentru teme. Îi lași mamei tale un mesaj 

scurt. Ce îi scrii? 

(Bis gleich =  pe curând) 

2. Cu ce vă lăsați mesaje scurte  în familia ta? (sms, email, whatsApp, post-it) 

Pg.79 

A scrie adresa 

3. Johanna îi scrie bunicii ei o carte poștală din vacanță. Ea deja știe exact despre ce vrea să povestească. 

... 

Tu i-ai trimis bunicii tale vreodată o scrisoare sau o carte poștală? 

4. Notează adresa bunicii tale. 

De ce trebuie să ai mare grijă la ordinea în care scrii (numele, strada, numărul, codul poștal, localitatea)? 

 

Comunicare în limba română 

Manual  

Sub ciupercă 

Pagina: 89 

Exercițiile: 1.2.3.4.5.6.7. (oral sau în scris, conform enunțului) 
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Kunst und Werke 

Obiective:   

- să fixeze conceptele de pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc; 

- să conștientizeze că laturile corpurilor geometrice sunt figuri geometrice plane.  

 

I. Zug/Burg/... aus geometrischen Figuren (Collage-Technik) - Colaj: trenuleț/cetate/... din figuri 

geometrice 

Mathelehrbuch S. 87/Üb. unten - Manualul de matematică și științe p. 87/Exercițiul de jos 

Se completează o fișă cu numărul utilizat din fiecare figură geometrică. 

 

II. Kantenmodelle geometrischer Körper aus Stäbchen basteln - Realizarea de corpuri geometrice din 

bețișoare (cu laturile figuri geometrice)  

Film didactic: 

https://www.youtube.com/watch?v=AgdM0g2ZEj0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgdM0g2ZEj0
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Nu trebuie însă  completate fișe - așa cum se vede în aceste imgaini, dar copiii să denumească oral 

figurile geometrice plane care alcătuiesc corpul geometric realizat. Corpurile geometrice nu trebuie 

denumite, pentru că nu învățăm deocamdată decât corpurile cele simple, de construit se pot însă și 

piramide, prisme, etc. Se pot folosi orice fel de materiale disponibile în gospodărie. 

 

 

 


