
FIŞĂ DE LUCRU la  Matematică , clasa a III-a—adaptată 

Astăzi vom învăța o lecție nouă la matematică: 

Vom vorbi despre  FRACȚII 

FRACȚIILE se referă la operația de împărțire a unui întreg în mai mul-
te părți egale. 

Vom învăța despre fracția care se notează                 Aceasta înseamnă  că un întreg 
este împărțit în două jumătăți egale. 

 

 

Să descoperim împreună ce înseamnă două jumătăți egale: 

Tort împărțit în 2 părți egale                                                           Un măr împărțit în 2 părți egale                                                           

Exercițiul 1— de făcut acasă 

 

Împarte un fruct în două părți egale.  

Împarte o pungă de orez/pufuleți în două jumătăți. 

Împarte o mulțime de 6 jucării/ un set de pahare în două părți egale. 

 

Observă cele două jumă-

tăți și apoi pune-le la loc 

pentru a crea întregul! 



Exercițiul 2 

Rezolvă după model: 

Numără elementele mulțimii și scrie numărul corect. Apoi încercuiește mulțimea și scrie 1 întreg. 

 

 

 

Împarte mulțimea/ întregul în două jumătăți egale:                                                                 1 întreg 

                                                       

 

Continuă: 

Numără elementele mulțimii și scrie numărul corect. Apoi încercuiește mulțimea și scrie 1 întreg. 

 

 

 

 

 

Împarte mulțimea în două jumătăți egale  (desenează):  

 

 

............................................................................................................... 

 

Numără elementele mulțimii și scrie numărul corect. Apoi încercuiește mulțimea și scrie 1 întreg. 

 

 

 

 

Împarte mulțimea în două jumătăți egale  (desenează) : 

 

................................................................................................................... 
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2 jumătăți 

Exercițiul 2 

Pe un caiet de matematică vei scrie un rând cu fracția de 1 întreg împărțit în două jumătăți. 

 

Atenție la scriere! Linia de fracție să fie între pătrățele, iar cifrele în pătrățele pline.   



FIŞĂ DE LUCRU la  Limba și Literatura Română, clasa a III-a—
adaptată 

Astăzi vom învăța o lecție despre DESCRIERE 

Vom descrie împreună o persoană. Urmează schema și scrie descrierea pe un 
caiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra este  

 

Andra are părul  

 

Andra este îmbrăcată  

 

 

 

Andra vrea să devină  

ANDRA  

.......................... 

 

.......................... 

 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 



Vom descrie împreună un peisaj. Urmează schema și scrie descrierea pe un ca-
iet. 

 

 

 

 

 

 

Primăvara este anotimpul ............................... 

Vremea este .................................................. 

Cerul este....................................................... 

Copacii sunt ........................................................ 

Culorile primăverii sunt ........................................ 

Miroase a  ............................................... 

Natura este ....................................................... 

 

Îmi place acest anotimp pentru că ........................................................... 

PRIMĂVARA 


