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 Științe ale naturii
Teorie și exerciții

(64 pagini)
AVIZAT OMEN 
3022/08.01.2018

 Matematică 
Teorie și exerciții

(112 pagini)
AVIZAT OMEN 

3022/08.01.2018 

 Limba și literatura română
Teorie și exerciții 

(112 pagini)
AVIZAT OMEN  

3022/08.01.2018

Arte vizuale și abilități practice
Caietul micului artist

Bloc desen + Caiet de lucru
AVIZAT OMEN 

3022/08.01.2018 

+
caiet

GRATUIT

      Carmen Tică                       
Magdalena Bogheanu                   Simona Dobrescu

naturii
Științe 
ale

În 
conformitate 

cu noua programă 
școlară aprobată  

prin OMEN  
nr. 5003, din 
02.12.2014

✔  Lecții atractive ✔ Toate noțiunile-cheie 
din programa școlară explicate

✔ Exerciții variate ✔ Recapitulări
✔ Evaluări conform standardelor naționale 

Clasa a III-a

Teorie și exerciții

Editura CD PRESS vă recomandă:

ISBN 978-606-528-264-3

 Reviste ● CARte şCOLARĂ ● MAnuALe DiGitALe ● DOtĂRi şCOLARe
Prima alegere în domeniul produselor  

şi al proiectelor educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi: e-mail: manuale@cdpress.ro
: 021.337.37.37;  0752.237.876; 

fax: (+4) 021.337.37.57; www. cdpress.ro    

Comandă produsul dorit și vei primi gratuit, în format electronic, Ghidul cadrului didactic aferent.

Clasa a III-a

Matematică – exerciții  
și probleme  

pentru clasele III-IV 
cod: 1692-A2

Antologie de texte  
literare românești  

pentru clasele III-IV
cod: 1760-A2

NOU!

Educație  
civică

cod: 4754-A2

NOU!

Științe  
ale naturii

cod: 4709-A2

Matematică

NOU!

cod: 4723-A2

Limba și literatura  
română 

NOU!

cod: 4716-A2

Arte vizuale  
și abilități practice 

NOU!

cod: 4662-M2

Manual avizat  
MECȘ 2015

Clasa pregătitoare Clasele I – IV

PIPO - caiet de lucru  
interdisciplinar  

pe proiecte tematice
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Auxiliar avizat  
MECȘ

DOXI - caiet de lucru 
interdisciplinar  

de lectură
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Auxiliar avizat  
MECȘ

Clasa I

 Comunicare  
în limba română  

(Abecedarul poveștilor)

cod: 4051-A2

Comunicare  
în limba română

 (Abecedarul steluței Roco)

cod: 4075-A2

Matematică şi  
explorarea mediului  

cod: 4099-A2

NOU!

Dezvoltare  
personală

cod: 4730-A2

Am învățat  
în clasa I

cod: 4631-A2

Antologie de texte literare  
românești pentru clasele I-II

cod: 1791-A2

Manual avizat  
MEN 2014

Matematică şi  
explorarea mediului

cod: 4143-M2

Manual avizat  
MEN 2015

Comunicare în limba română  
(Abecedarul steluței Roco)

cod: 4204-M2

Comunicare în limba română 
(Abecedarul poveștilor)

cod: 4624-M2

Manual avizat  
MEN 2015

Clasa a II-a

Matematică  
şi explorarea mediului

Manual avizat  
MEN 2014

cod: 4167-M2

Comunicare  
în limba română

cod: 4082-A2

Matematică  
şi explorarea mediului  

cod: 4105-A2

NOU!

Dezvoltare  
personală

cod: 4747-A2

Am învățat  
în clasa a II-a

cod: 4648-A2

Comunicare  
în limba română

cod: 4181-M2

Manual avizat  
MEN 2014

Lucrări în  
conformitate  

cu programele 
școlare în  

vigoare

Iliana Dumitrescu • Nicoleta Ciobanu 
Alina Carmen Birta

Matematică

În 
conformitate 

cu noua programă 
școlară aprobată  

prin OMEN  
nr. 5003, din 
02.12.2014

✔  Lecții atractive ✔ Toate noțiunile-cheie
din programa școlară explicate

✔ Exerciții variate ✔ Recapitulări
✔ Evaluări conform standardelor naționale

Clasa a III-a

Teorie și exerciții

Editura CD PRESS vă recomandă:

Antologie de texte  
literare românești  

pentru clasele III-IV

Matematică – exerciții  
și probleme  

pentru clasele III-IV  

Matematică şi  
explorarea mediului 

Comunicare în limba română 
(Abecedarul poveștilor) 

Comunicare în limba română  
(Abecedarul steluței Roco) 

Clasa I

Clasa a III-a

Lucrări în  
conformitate  

cu programele 
școlare în  

vigoare

Matematică  

NOU!

ISBN  978-606-528-262-9

NOU!

Limba  
și literatura română 

NOU!

Științe ale naturii Arte vizuale  
și abilități practice

Manual avizat  
MECȘ 2015NOU!NOU!

Educație civică

 Reviste ● CARte şCOLARĂ ● MAnuALe DiGitALe ● DOtĂRi şCOLARe
Prima alegere în domeniul produselor  

şi al proiectelor educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi: e-mail: manuale@cdpress.ro
: 021.337.37.37;  0752.237.876; 

fax: (+4) 021.337.37.57; www. cdpress.ro  

Manual avizat  
MEN 2015

Manual avizat  
MEN 2015

Manual avizat  
MEN 2014

Comandă produsul dorit și vei primi gratuit, în format electronic, Ghidul cadrului didactic aferent.✹
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Comunicare  
în limba română  

Matematică  
şi explorarea mediului 

Comunicare  
în limba română

Manual avizat  
MEN 2014

Matematică  
şi explorarea mediului 

Manual avizat  
MEN 2014

Dezvoltare  
personală

NOU!

Am învățat  
în clasa a II-a

Clasa a II-a

Matematică şi  
explorarea mediului  

Antologie de texte literare  
românești pentru clasele I-II

Am învățat în clasa IDezvoltare personală 

NOU!

 Comunicare  
în limba română  

(Abecedarul poveștilor)  

Comunicare  
în limba română

 (Abecedarul steluței Roco)

PIPO - caiet de lucru  
interdisciplinar  

pe proiecte tematice
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

DOXI - caiet de lucru 
interdisciplinar  

de lectură
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Auxiliar avizat  
MECȘ

Auxiliar avizat  
MECȘ

Clasa pregătitoare Clasele I – IV

Iliana Dumitrescu • Nicoleta Ciobanu

Limba și
literatura
română

✔  Lecții atractive ✔ Toate noțiunile-cheie 
din programa școlară explicate

✔ Exerciții variate ✔ Recapitulări
✔ Evaluări conform standardelor naționale 

✔ Lecții atractive
din programa școlară explicate

✔ Exerciții variate
✔ Evaluări conform standardelor naționale 

 variate ✔ Recapitulări
 conform standardelor naționale 

Clasa a III-aClasa a III-a

Teorie și exerciții

Clasa a III-aClasa a III-a

Editura CD PRESS vă recomandă:

Comunicare 
în limba română 

Matematică 
şi explorarea mediului 

Clasa a II-a

Comunicare 
în limba română

 

Manual avizat 
MEN 2014

Matematică 
şi explorarea mediului

Manual avizat 
MEN 2014

Antologie de texte 
literare românești 

pentru clasele III-IV

Matematică – exerciții 
și probleme 

pentru clasele III-IV 

Dezvoltare 
personală

NOU!

Matematică şi 
explorarea mediului 

Antologie de texte literare 
românești pentru clasele I-II
Antologie de texte literare Am învățat în clasa IAm învățat în clasa I

Am învățat 
în clasa a II-a
Am învățat 

Dezvoltare personalăDezvoltare personală

NOU!

Matematică şi 
explorarea mediului

Comunicare în limba română 
(Abecedarul poveștilor)

Clasa I

 Comunicare 
în limba română 

(Abecedarul poveștilor) 

Clasa a III-a

Lucrări în 
conformitate 

cu programele 
școlare în 

vigoare

Matematică 

NOU!

 Comunicare  Comunicare Comunicare 
în limba română

 (Abecedarul steluței Roco)

ISBN 978-606-528-263-6

Clasa a III-a

NOU!

Limba și literatura 
română

NOU! NOU!

Științe ale naturii

NOU! NOU!

Educație civică

 REVISTE ● CARTE ŞCOLARĂ ● MANUALE DIGITALE ● DOTĂRI ŞCOLARE
Prima alegere în domeniul produselor 

şi al proiectelor educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi: e-mail: manuale@cdpress.ro
: 021.337.37.37;  0752.237.876; 

fax: (+4) 021.337.37.57; www. cdpress.ro    

Manual avizat 
MEN 2015

Comunicare în limba română 
(Abecedarul steluței Roco)

Manual avizat 
MEN 2014

Comandă produsul dorit și vei primi gratuit, în format electronic, Ghidul cadrului didactic aferent.✹

NOU!

Arte vizuale 
și abilități practice 

NOU! Manual avizat 
MECȘ 2015

Manual avizat 
MEN 2015

În 
conformitate 

cu noua programă 
școlară aprobată 

prin OMEN 
nr. 5003, din 
02.12.2014
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Clasele I-IVClasa pregătitoare

Comunicare în limba română 

DOXI - caiet de lucru
 interdisciplinar de lectură

(set de 10 caiete 
cu apariție lunară)

PIPO - caiet de lucru 
interdisciplinar 

pe proiecte tematice
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Auxiliar avizat 
MECȘ

Auxiliar avizat 
MECȘ

Clasa a III-a

Mirela Flonta
Claudia Stupineanu   Simona Dobrescu

IS
BN

 9
78

-6
06

-5
28

-3
21

-3

abilități 
practice

Arte vizuale
și

✔ suport rigid pentru foi
✔ hârtie specială pentru creion 

și culori de apă 
✔ ideal pentru schițe

✔ zeci de provocări creative

practicepracticepractice

✔ suport rigid pentru foi
✔ hârtie specială pentru creion 

practicepracticepracticepractice
Caietul micului artist

Manual digital 
disponibil gratuit 

online pe 
www.manuale.cdpress.ro

Lucrare 
elaborată 

de echipa de autori 
ai manualului digital 

de Arte vizuale și abilități 
practice, pentru clasa a III-a, 

editura CD PRESS, 
câștigător la licitația 

organizată de 
MENCȘ.

Planificările calendaristice anuale și Proiectările pe unități de învățare  
aferente auxiliarelor sunt disponibile GRATUIT prin intermediul www.cdpress.ro.* Ofertă supusă unor termeni și condiții.

 Educație civică
Teorie și exerciții

(96 pagini)

Daniela Barbu Cristiana Ana-Maria Boca

Educație   
civică

În 
conformitate 

cu noua programă 
școlară aprobată  

prin OMEN  
nr. 5003, din 
02.12.2014

✔  Lecții atractive ✔ Toate noțiunile-cheie 
din programa școlară explicate

✔ Exerciții variate ✔ Recapitulări
✔ Evaluări conform standardelor naționale 

Clasa a III-a

Teorie și exerciții

Editura CD PRESS vă recomandă:

ISBN 978-606-528-259-9

 Reviste ● CARte şCOLARĂ ● MAnuALe DiGitALe ● DOtĂRi şCOLARe
Prima alegere în domeniul produselor  

şi al proiectelor educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi: e-mail: manuale@cdpress.ro
: 021.337.37.37;  0752.237.876; 

fax: (+4) 021.337.37.57; www. cdpress.ro    ED
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Clasa a II-a

Clasa I

Clasa a III-a

Clasa pregătitoare Clasele I – IV

Manual avizat  
MEN 2014

Comandă produsul dorit și vei primi gratuit, în format electronic, Ghidul cadrului didactic aferent.

Manual avizat  
MEN 2015

Manual avizat  
MEN 2015

cod: 1692-A2

Antologie de texte  
literare românești  

pentru clasele III-IV
cod: 1760-A2

NOU!

Educație  
civică

cod: 4754-A2

NOU!

Științe  
ale naturii

cod: 4709-A2

Matematică

NOU!

cod: 4723-A2

NOU!

Limba și literatura  
română 

cod: 4716-A2

Manual avizat  
MEN 2014

 Comunicare  
în limba română  

(Abecedarul poveștilor)

cod: 4051-A2

Comunicare  
în limba română

 (Abecedarul steluței Roco)

cod: 4075-A2

Matematică şi  
explorarea mediului  

cod: 4099-A2

NOU!

Dezvoltare  
personală

cod: 4730-A2

Am învățat  
în clasa I

cod: 4631-A2

Antologie de texte literare  
românești pentru clasele I-II

cod: 1791-A2

Matematică şi  
explorarea mediului

cod: 4143-M2

Comunicare în limba română  
(Abecedarul steluței Roco)

cod: 4204-M2

Comunicare în limba română 
(Abecedarul poveștilor)

cod: 4624-M2

PIPO - caiet de lucru  
interdisciplinar  

pe proiecte tematice
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Matematică  
şi explorarea mediului

Manual avizat  
MEN 2014

cod: 4167-M2

Comunicare  
în limba română

cod: 4082-A2

Matematică  
şi explorarea mediului  

cod: 4105-A2

NOU!

Dezvoltare  
personală

cod: 4747-A2

Am învățat  
în clasa a II-a

cod: 4648-A2

NOU!

cod: 4662-M2

Arte vizuale  
și abilități practice 

cod: 4181-M2

Comunicare  
în limba română

Manual avizat  
MECȘ 2015

DOXI - caiet de lucru 
interdisciplinar  

de lectură
(set de 10 caiete cu apariție lunară)

Auxiliar avizat  
MECȘ

Auxiliar avizat  
MECȘ

Lucrări în  
conformitate  

cu programele 
școlare în  

vigoare


