
Joi, 23 APRILIE 2020 

Clasa a III-a A 

LB.ROMÂNĂ: 

„De unde a apărut prima sămânţă?’’ Text manual pag. 28-29 

Cerinţe: 

1. Citeşte textul în şoaptă, apoi cu voce tare. 
2. Împarte textul în 6 fragmente. 
3.  Citeşte fiecare fragment, povesteşte-l oral, apoi scoate ideea principală. 
4. Scrie aceste idei pe caiet. 
5. Reciteşte planul simplu de idei, apoi povesteşte conţinutul întregului text 

PROIECT 

• Pune la încolţit, pe o farfurie cu vată îmbibată cu apă, boabe de grâu, porumb şi 
fasole.  

• Observaţi timp de 2 săptămâni ce se întâmplă. 
• Completaţi o fişă de observare asemănătoare celei date. În fişă poţi realiza şi desene 

pentru a marca stadiile de dezvoltare a plantelor. 
•  

TIPUL SEMINŢEI SĂPTĂMÂNA 1 
OBSERVAŢII 

SĂPTĂMÂNA 2 
OBSERVAŢII 

GRÂU   
PORUMB   
FASOLE   
 
Respectă următorul plan: 
 
- Când a germinat sămânţa? 
- Câte seminţe au germinat în prima etapă? Dar ulterior?  
- Ce aspect are planta? Cum s-a modificat înălţimea? 
- Ce părţi componente se disting? 
- Ce concluzii poţi formula? 

 

Aştept poze cu plantele voastre. Doar e primăvară şi lucrăm ceva în „ Grădină”! 

 
 

 



Joi, 23.04.2020 

Matematică 

Reaminteşte-ţi: 

”UNITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ” 

 

Multipli: unităţi de măsură mai mari decât unitatea principală 

Submultipli: unităţi de măsură mai mici decât unitatea principală 

Nu confunda 

• Mărimea care se măsoară---lungime, volum, masă, timp... 
• Instrument de măsură---cântar, ruletă, ceas, riglă... 
• Unitate de măsură---metru, litru, oră, kilogram, centimetru... 

 
1. UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME 

 
Unitatea principală de masurat lungimea este metrul. Se prescurtează m. 
Multiplii metrului: 
 
Decametrul (dam)   1 dam=10 m 
Hectometrul (hm)   1 hm=100 m 
Kilometrul (km)     1 km=1000 m  
 
Submultiplii metrului: 
 
Decimetrul (dm)    1 m=10 dm 
Centimetrul (cm)     1 m=100  cm 
Milimetrul (mm)    1 m=1000 mm 
 
Exerciţii :  
 
Se vor transcrie şi rezolva în caiet. 
Nu uita!  
               Pt. a transforma din unitate mare în unitate mica inmulţeşti cu 10, 100, 1000, 
adică adaugi în dreapta numărului 1,2,3.. zerouri. 
               Pt. a transforma din unitate mica  în unitate mare împarţi la 10, 100, 1000, adică 
tai din dreapta numărului 1,2,3.. zerouri. 
 



23 m=? dm                                              1 km= ? hm 

230 dm = ? m                                          20 hm= ? km       

4 m= ? cm                                                    4 m = ? mm 

400 cm = ? m                                              2000 mm = ? m    

3 km= ? m                                                   50 dam = ? hm       

3000 m = ? km                                            5 hm= ? dam 

 

Transformă, apoi efectuează în unitatea cerută: 

28 m+3 dam= ? m 

Cum procedezi? 

Transformi fiecare termen al operaţiei în unitatea cerută: 

28 m = 28 m 

3 dam = 30 m 

Înlocuieşti şi aduni aceleaşi unităţi de măsură 

28 m + 30 m = 58 m 

Rezolvă: 

43 m+ 5 dam = ? m 

6 km + 3 km = ? m 

39 hm + 300m = ? m 

 

Problemă: 

Croitorul foloseşte pt confecţionarea unui costum 3m stofă. Câti cm va folosi pt 7 costume identice? 
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