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                                                    Fişă de lucru 

                                                    Clasa a III- a

                                Importanţa de a avea răbdare cu cei din jur

1.Să fim creativi: 

În șirul următor literele s-au amestecat: drasteago, înderecre, darearăb, ceapa, 
dețeblân, crețădin, tareier. 

Le poți descoperi ? Scrie cuvintele descoperite pe spaţiile punctuate.

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

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

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

2. Activitatea: File de agendă .

Formulează  o promisiune ţinând cont de cerinţa din paranteza:

 O hotărâre :promit să ........................................... ………. 

  O regulă :voi fi............................................................... 

 Un îndemn :trebuie să .......................................... ………. 

3. Scrie un gând despre ce înseamnă pentru tine ,,a avea răbdare”:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………



4. Exerciţiu:

• Completează spațiile libere cu următoarele cuvinte: smerenie, dragoste, 
frumos, bun, dragostea, Dumnezeu, iertare.

1. Modelul nostru de blândețe, bunătate, ascultare, răbdare și …………, este
Mântuitorul Hristos.

2. Prin ascultare dobândim o virtute  prețioasă……………….

3. Un om blând și…………este un om……………………..

4. Ne vindecăm de mânie  prin…………………….

5. Răbdarea izvorăște din……….și nădejdea în…………………..

5.Proverbe despre răbdare…

Citeşte cu atenţie proverbele, iar apoi explică  într- un rând un  proverb la 
alegere.



 Răbdarea este comoara învingătorului 

 Răbdarea, cea mai bună doctorie. 

 Cine rabdă, nu greșește. 

 Răbdarea, o floare care nu crește în orice grădină. 

 Treaba bună necesită timp.

...……………………………………………………………………

6. Să descoperim împreună !
Citeşţe cu atenţie informaţiile de mai jos , despre Sfânta Ipomoni, iar 
apoi notează trei calităţi ale acesteia pe spaţiile punctuate.
1…………………………………………….
2……………………………………………
3……………………………………………



 Sfânta Ipomoni 
(    13 martie) a 
trăit în secolul al
XIII-lea, într-o 
perioadă grea 
pentru creștini.

  Ea a fost o 
împărăteasă 
foarte 
credincioasă, 
înțeleaptă și 
curajoasă.

  A avut opt 
copii, pe care i-a
educat cu 
dragoste și 
răbdare.

  Ultima parte a 
vieții a petrecut-
o în mănăstire. 

 Acolo, ea a 
purtat numele de
Ipomoni, care 
înseamnă 
Răbdare.


