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Cu ce cAlAtoresc 

spre vacanTa de vis

Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă.

a) Scrie-le numele sub imagini.

b) Rescrie denumirile în ordine alfabetică.

c) Desparte în silabe cuvintele scrise mai sus.

Alcătuieşte două propoziţii despre mijlocul tău preferat de transport.
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Găseşte cuvinte înrudite cu:

           avion, 
          

     maşină, 

Emilia a plecat cu părinţii în Delta Dunării. Descoperă ce plante şi 
animale a întâlnit ea în timpul plimbărilor cu barca.

 

 

Identifică formele geometrice din desen şi colorează-le în culori calde; 
pentru restul vaporului foloseşte culori reci.

 

Pentru a ajunge în tabără la munte, un grup de copii a plecat cu un 
autocar, iar alţi 15 copii au fost duşi în tabără de către părinţi cu maşi-
nile personale. Ştiind că în tabără au ajuns 60 de copii, află câţi copii au 
venit în tabără cu autocarul.
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Mihai merge în vacanţă la Disneyland. Pentru a ajunge la destina-
ţie trebuie să aleagă mijlocul de transport cel mai rapid dintre: avion, 
autoturism, autocar. Ce va alege Mihai?

Dacă alege avionul, acesta va decola la ora 7.30 şi va zbura timp de 
3 ore. La ce oră va ajunge la Paris?

Completează şirul:

O  MAŞINĂ, TREI  AVIOANE, DOUĂ  AUTOCARE, UN  TREN, O  MAŞINĂ, 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Maşina albastră este mai grea decât maşina verde, iar maşina ver-
de este mai grea decât cea roşie. Care este cea mai grea? Dar cea mai 
uşoară?

Realizează din materiale reciclabile o maşină a viitorului. Poţi folosi 
tuburi de carton, PET-uri, doze de aluminiu etc.

Doi prieteni, iubitori ai sportului cu bicicleta, cazaţi în două sta-
ţiuni montane vecine, au hotărât să se întâlnească. După ce unul a par-
curs 15 km, iar celălalt cu 5 km mai puţin, între ei a rămas o distanţă 
de 13 km. Care este distanţa dintre staţiuni?

8

9

10

11

7



11

Copiii şi-au ales măştile de Halloween. Scrie în spaţiile libere ce emo-
ţie exprimă fiecare mască.

Realizează corespondenţa.

Uneşte punctele şi apoi efectuează calculele. Descoperă pe ce pla-
netă călătoreşte racheta descifrând codurile: 

3 = M, 44 = R, 53 = A, 55 = E, 85 = T
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10 + 5 – 12 =

21 + 50 – 50 + 32 =

0 + 64 – 30 + 10 =
49 – 3

7 + 73 =

11 + 22 + 33 – 11 =
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Zâna Vară ne aduce bucurie şi ... .

Aşază în ordine crescătoare florile. Scrie cuvântul obţinut.

Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul obţinut să ocupe locuri dife-
rite (la începutul, la mijlocul şi la sfârşitul propoziţiei). 

PE CARARILE VACANTEI , 
- -
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Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:

Andreea va petrece vacanţa de vară prin Europa. Ea a aflat că va vizita 
mai multe oraşe a căror denumire începe cu sunetul B. Încercuieşte-le! 

Află câţi kilometri a călătorit cu trenul Cosmin. Numărul kilome-
trilor parcurşi de băiat este egal cu predecesorul numărului 45 micşorat 
cu 2. 

   

3

Maria petrece 
vacanţa de vară 

la munte.

Mihai va merge 
la mare 

cu bunicii.
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ecologist si in vacanta, , 
-

<

Adela şi Mihai se pregătesc să plece în excursie la mare. Ajută-i să 
pună în geamantan lucrurile de care vor avea nevoie.

Cosmin şi Adelina şi-au petrecut vacanţa la munte. Scrie ce obiecte 
nu trebuie să lipsească din rucsacurile lor.

Cei doi copii care şi-au petrecut vacanţa la munte au văzut şi o tur-
mă de oi. Află câte oi erau în turmă rezolvând exerciţiul:

10 + 20 + 30 + 7 – 2 – 12 + 20 – 10 =

Pe cărările muntelui, Cosmin a întâlnit un pădurar. Pentru a afla 
drumul spre izvor, el trebuie să-i spună pădurarului cuvinte înrudite cu 
„pădure“.
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