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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - 30.03.2020 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch1 

Geometrische Figuren - Figurile geometrice  

Seite und Übungen:  

87/5.6.  88/4. 90/1.2. 

 

Kommunikation auf Deutsch 

Duden - Übungsbuch "Jetzt werde ich Deutsch-Champion"2 

Genau lesen - Citim cu atenție  

Seiten 86 - 91 

Übungen: alle  

 

Pg. 86 

A citi exact 

A fi atent la fiecare literă 

La citit nu ești întotdeauna atent la fiecare literă. Tu trebuie totuși să citești exact. Câteodată schimbă o 

singură literă sensul cuvântului. 

 das Dach - der Bach  

 (acoperișul - pârâul) 

1. Care cuvinte rimează între ele? Ce se schimbă de la unul la celălalt? 

2. Caută cuvintele care rimează! 

  

                                                           
1 Versiunea manualului în limba română: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-
a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 
2 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! 

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/
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Pg. 87  

Recunoașterea cuvintelor ca întreg 

Poți înțelege un cuvânt, chiar dacă lipsesc litere sau dacă ele sunt greu de citit. 

1. Poți să recunoști cuvintele? Poți verifica asta cu imaginea. 

2. Aici lipsesc litere! 

Pg. 88 

A citi exact 

A găsi greșeli într-o propoziție 

Dacă citești exact, poți găsi greșeli. Îți dai seama, dacă un cuvânt din propoziție este la locul greșit sau 

dacă lipsește. 

Faceți testul de citire   Extrarunde (activitate suplimentară)  

Poți inventa și tu un test de citire. Pe cine vrei să testezi?  

Pg. 89 

A citi exact propoziții cu piedici (propoziții capcană, cu un cuvânt nepotrivit în plus) 

2. Ce nu este în regulă cu (aceste) propoziții? 

3. Ce cuvânt barezi, ca propoziția să primească un alt sens? (ca ea să-și schimbe sensul) 

... 

Propozițiile înseamnă acum    același lucru. (au același sens) 

     opusul celeilalte. (au sens opus) 

Pg. 90 

A citi exact 

A găsi cuvintele care lipsesc 

4. Care cuvânt lipsește? 

5. Ce lipsește de aici? Ce rezultă dacă completezi cuvintele? (Rsp.: Vor rezulta propoziții întregi.) 

Pg. 91 
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Test    Ești fit? 

Poți citi exact? 

Reflectează: 

 Am citit fiecare cuvânt exact? 

 Lipsesc cuvinte din propoziție? 

 Sunt prea multe cuvinte în propoziție? 

Pe cartonașul de antrenament este ceva în neregulă la fiecare propoziție. Taie și completează.  

 

Comunicare în limba română 

Manual  

Locul cel mai bun 

Exercițiile: 

92/1.2.3.4.5.; 93/ exercițiile din chenare: sus, la mijloc, jos. 

 

Musik und Bewegung 

Obiective pentru elevi: 

- să învețe în mod autonom un text și o melodie după un model audio-vizual cu ajutor de text, 

- să descopere și să interiorizeze marile capodopere ale muzicii clasice universale, 

- să înțeleagă relația dintre instrument muzical (pian), producerea de sunete punctuale și transformarea 
acestora într-o melodie închegată. 

 

Lerntätigkeit (activitate de învățare):  

"Gottes Liebe ist so wunderbar..." - 3 Strophen + Refrain, auf Mittwoch, 01.04.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE&feature=youtu.be 

Text: 

Gotters Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
So wunderbar groß! 

Liebe/Treue/Gnade/Hilfe/Freundschaft ...* 

So hoch, was kann höher sein? 
So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE&feature=youtu.be
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*Ideen im Tugendbuffet, du kannst auswählen welche du möchtest (idei în bufetul virtuțiilor, poți alege de acolo 

ce dorești). Vorsicht! (Atenție!) Nur Wörter mit 2 Silben passen zum Text! (Se ptorivesc în text doar cuvinte cu 

2 silabe!) 

Audition (audiție muzicală):  

1. Wolfgang A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik: https://www.youtube.com/watch?v=etr_z9Z51QE 

2. Johannes Brahms - Hungarian Dance No. 5: https://www.youtube.com/watch?v=HCDygl0pttM 

3. Johann Strauss (Vater) - Radetzky Marsch: https://www.youtube.com/watch?v=rkCXJu3bXr4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etr_z9Z51QE
https://www.youtube.com/watch?v=HCDygl0pttM
https://www.youtube.com/watch?v=rkCXJu3bXr4

