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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

EMPFEHLUNGEN/RECOMANDĂRI - 01.04.2020 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch 

Geometrische Körper und Körpernetze (S. 92-93) - Corpurile geometrice și 
desfășurarea lor (pg. 92-93) 

Zeichne in dein Heft einen Würfel, einen Quader, eine Kugel, einen Zylinder und einen 
Kegel. / Desenează în caiet un cub, un cuboid, o sferă, un cilindru și un con.  

Wortschatz/vocabular: die Fläche = suprafața, die Kante = muchia 

Seiten und Übungen:  

92/ Tabelle unten;  

93/Übung oben "Ordne die Körper der passenden Körpernetzen zu" (mündlich)/Exercițiul de sus 
"Analizează, oral, corespondența dintre corpurile geometrice și desfășurarea lor" 

93/2 (mündlich /oral) 

94/1. 4. 5.            94/6.(mündlich) 

Geometrische Körper : https://www.youtube.com/watch?v=fdKoZLv3lXo 

Körpernetze: https://www.youtube.com/watch?v=eupzQxJsjfk 

Experiment vom 24.03 in einer deutschen Schule:  https://www.youtube.com/watch?v=VOQVethwGMA 

 

Kommunikation auf Deutsch 

Duden - Übungsbuch "Jetzt werde ich Deutsch-Champion"1 

Informationen entnehmen - Extragerea informațiilor dintr-un text  

Seiten 98 - 103 

Übungen: alle  

 

Pg. 98 

Extragerea informațiilor dintr-un text  

A înțelege instrucțiuni  

4. Citește mai întâi textul foarte exact (atent). Colorează după aceea și desenează și ceea ce lipsește. 

                                                           
1 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://www.youtube.com/watch?v=fdKoZLv3lXo
https://www.youtube.com/watch?v=eupzQxJsjfk
https://www.youtube.com/watch?v=VOQVethwGMA
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La Anton și Max  

Aceasta este camera lui Anton și al lui Max. 

Pe paturi sunt întinse pături albastre. 

Stelele de pe așternuturile de pat sunt galbene. 

La geam atârnă perdele verde deschis. 

Pe măsuța lângă pat stă un ceas deșteptător. 

Pe perete este agățat un tablou cu un vapor. 

Lângă pat sunt papuci de casă. 

Pe scaun stă așezat un ursuleț. 

Sub pat este o minge. 

Pantalonii lui Anton sunt maro, pantalonii lui Max sunt albaștri. 

Amândoi poartă pulovăre roșii. 

Mașinuțele lor au următoarele culori: roșu, albastru, negru și galben. 

 

Pg. 99 

Test    Ești fit? 

Poți găsi într-un text informațiile? 

Arbitrul dă semnalele sale cu un fluier. 

Înnotătoarea își apără ochii cu ochelari de înnot. 

Drumețul se ajută la mers cu un toiag. 

Alergătorul își măsoară timpul  cu un cronometru. 

Echipa exersează lovituri libere cu mingea de fotbal. 

Boberii se protejează cu o cască.  

Gimnasta exersează noile exerciții cu panglici. 

Reflectează: 

 Am citit atent și exact? 

 Am recunoscut (identificat) cuvintele importante și le-am marcat (subliniat, hașurat)? 

 Îmi aduc aminte detaliile? 

Marchează pe cartonașul de antrenament în fiecare propoziție obiectul cu care cineva face ceva.  

Care dintre obiecte nu sunt în text? 

 

Pg. 100 

A înțelege textele 

A răspunde la întrebări legat de un text 
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Numai după ce ai citit exact un text, îl poți înțelege. Poți verifica acest lucru, prin întrebări pe care ți le 
pui legat de text și răspunzând la ele. 

1. Subliniază cuvintele cheie și răspunde la întrebări. 

... 

De ce nu folosește Fabian stafide pentru salata de fructe? 

Îți mai vin în minte și alte întrebări legat de text? 

 

Pg. 101 

A găsi răspunsuri într-un text 

2. Găsești răspuns la întrebările tale în text? 

Clasa a II-a s-a dus astăzi pe terenul de sport. Mai întâi copiii au exersat săritura în lungime. Miriam a 
sărit cel mai departe. După aceea au făcut un concurs de alergare. Cei mai rapizi alergători au fost Daniel 
și Paul. Au ajuns exact în același timp la linia de sosire. Pe drumul de întoarcere Daniel a avut ghinion. S-
a împiedicat pe trecerea de pietoni și s-a lovit la genunchi. Noroc că profesorul de sport avea la el 
plasturi. Ceilalți copii l-au consolat pe Daniel. Când au ajuns înapoi la școală, nici nu îl mai durea 
genunchiul. 

Care clasă a fost astăzi pe terenul de sport? 

Care gen de sport a fost primul practicat? (cu ce fel de sport au început) 

Cine a sărit cel mai departe? 

Care copii au alergat cel mai repede? 

Cine s-a împiedicat pe drumul spre întoarcere? 

La ce parte a corpului s-a rănit? 

Cine l-a consolat? 

A avut dureri toată ziua? 

Ce avea profesorul de sport asupra lui? 

 

Pg. 102 

A înțelege textele 

A verifica afirmații într-un text 

3. Ce este adevărat? 

La Polul Nord 

Ursul polar trăiește la Polul Nord. Acolo este gheață și zăpadă tot anul. Sub blana deasă, ursul are un 
strat gros de grăsime, care îl protejează de frig. Pe tălpi el are păr, ca să nu alunece pe gheață. Iarna rece 
o petrece într-o peșteră de zăpadă. La fiecare trei ani, ursoaica aduce pe lume unul sau doi pui. Ea mai 
are grijă de ei timp de doi ani. 
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Pg. 103 

A recunoaște emoții într-un text 

Într-un text nu sunt transmise doar informații, ci adesea și emoții sau păreri. Pentru a le înțelege pe 
acestea este de ajutor să ne întrebăm cum se simt persoanele în cauză sau care este motivul pentru care 
au spus ceva sau au făcut ceva.  

1. Ce simt persoanele, cum se comportă ele? 

Pe drumul spre casă 

Tobias și Klara mergeau împreună acasă de la școală. Discutau despre dictarea pe care au primit-o înapoi 
astăzi. "Iar am făcut atâtea greșeli, tu ai tot timpul mai puține", a spus Klara. Avea lacrimi în ochi. "Nu 
face nimic, la mate ești tu mult mai pricepută decât mine", i-a răspuns Tobias. 

Cum se simte Klara? 

veselă  tristă   obosită 

Cum i s-a părut ce i-a spus Tobias? (În ce mod s-a purtat Tobias, cum a fost el?) 

răutăcios plictisitor drăguț 

 

Ție cum ți se pare ce a spus Tobias. Notează și argumentează-ți părerea. 

 

Cum s-ar putea continua povestea? 

 

Comunicare în limba română 

Manual  

De-a Baba oarba 

Pagina: 94 

Exercițiile: 1.2.3.4.5. 

Opțional cântecelul "Podul de piatră s-a darâmat": https://www.youtube.com/watch?v=S9DLds2MnDM 

 

Musik und Bewegung 

Opțional interpretarea a 3 strofe din cântecelul "Gottes Liebe ist so wunderbar..."  la telefon 

Audiție muzicală (ne pregătim pentru Sărbătorile Pascale): 

Georg Friedrich Händel - aus dem Oratorium Der Messias: Halleluja!  

https://www.youtube.com/watch?v=1NNy289k6Oc 

https://www.youtube.com/watch?v=S9DLds2MnDM
https://www.youtube.com/watch?v=1NNy289k6Oc

