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Uneºte elementele care au aceeaºi culoare. Numeºte culorile.

ROŞU /  GALBEN / ALBASTRU

Socotici trebuie sã coloreze desenul. Ajutã-l ºi tu!

6

Ce observã Socotici?

MARE / MIC

Formeazã mulþimea merelor mari. Coloreazã merele mici.

MAREMARE MICĂ MIC

Deseneazã câte un element mai mic decât cel dat.

7



Înconjoarã grupa elementelor care au formã rotundã. Taie elementele 
care au formã pãtratã.

Uneºte obiectele care au formã 
alungitã (ovalã).

Coloreazã elementele care 
seamãnã cu un triunghi.

FORME DIFERITE

Uneºte animalele domestice.

FELURI DIFERITE

Încercuieºte grupa jucãriilor.

8 9
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Socotici  coloreazã cu roºu 
lumânãrile lungi ºi cu galben 
lumânãrile  scurte de pe tortul 
surorii sale, Clara.

Pune „X“ în caseta de lângă cea mai înaltă fetiþă.

Încercuieºte omuleþul cel mai 
gras ºi coloreazã cãciula omu-
leþului subþire.

MAI MULTE / LA FEL / MAI PUŢINE
Observã, apoi încercuieºte grupa cu cele mai multe elemente.
Pentru fiecare cocoº gãseºte câte un bãnuþ.

Coloreazã mai puþine cãpºuni 
decât numãrul de flori.

BAN
1

Deseneazã tot atâtea baloane 
câte flori are Socotici.

BAN
1

10 11 
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NUMĂRUL ŞI CIFRA 1

Coloreazã câte un obiect din fiecare mulþime de mai jos.

UNU

Scrie numãrul ºi cifra 1.

Completeazã mulþimile cu 
atâtea elemente câte îþi aratã 
cifra.

Câte elemente are fiecare 
mulþime?

1
2

Câte pãpuºi are Clara?

12 13
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NUMĂRUL ŞI CIFRA 2

Coloreazã câte douã elemente din fiecare mulþime.

DOI
2

Compl t  numãrul ºi cifra 2.e eazã

Deseneazã atâtea elemente 
câte îþi aratã cifrele.

Scrie în casetã câte elemente 
are fiecare mulþime.

1
2

Câþi iepuraºi au venit sã coloreze ouãle de Paºti?

14 15
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URCĂM ŞI COBORÂM
Colorează cu verde creioanele aşezate în ordine crescătoare şi cu 
albastru pe cele aşezate în ordine descrescătoare.

Încercuieºte  obiectul cel mai mare ºi taie-l pe cel mai mic.

Traseazã urmãrind conturul punctat.

CERCUL

Ce figurã 
geometricã ai 
desenat?

Uneºte obiectele care au formã rotundã.

Încercuieºte obiectele de măsurat timpul pe care le cunoºti.

MĂSURAREA TIMPULUI
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PĂTRATUL
Deseneazã dupã conturul punctat.

Ce figurã 
geometricã ai 
obþinut?

Coloreazã din desenul de mai jos doar pãtratele ºi obiectele care au 
formã pãtratã.

30

TRIUNGHIUL
Deseneazã şi tu respectând modelul.

Ce formã nouã 
ai învãþat?

Ajutã iepuraºul sã ajungã la morcovi, mergând pe 
drumul format numai din triunghiuri.

31
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