
{ Decupează copacii din hârtie glasată şi apoi lipeşte-l pe cel 

potrivit în fiecare imagine.

{ Desenează ochelarii pe 

linia punctată, apoi colorea-

ză-i.

{ Colorează ciupercuţele 

după model şi încercuieşte-le 

pe cele care nu au pereche.
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{ Ajut-o pe mama să pună gem pe feliile de pâine. Parcurge 

labirintul folosind culori diferite.

{ Încercuieşte astrul care 

luminează  în timpul zilei.

 { Colorează fetiţa veselă.

{ Desenează mulţimi cu mai puţine elemente.

{ Colorează cu galben ceştile 

care au aceeaşi formă.

{ Încercuieşte mulţimea 

merelor mari.

76

{ Trasează câte o săgeată 

de la fiecare personaj la 

mâncarea  sa. Colorează per-

sonajul preferat.
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{ Încercuieşte copacul care ilustrează anotimpul iarna.

{ Marchează „X“ lângă imaginea cu fenomene corespunzătoare 

anotimpului toamna.

{ Colorează numai imaginile care au legătură cu iarna.

{ Încercuieşte grupa cu mai puţine obiecte şi colorează obiectele 

grupei  în care sunt mai multe.

98

{ Alege doar cifrele.
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 { Taie cu o linie două flori galbene.
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{ Numără iepuraşii, apoi desenează în spaţiul marcat alături tot 

atâtea cerculeţe mov câţi iepuraşi sunt.

{ Scrie sub fiecare mulţime cifra care corespunde numărului 

de elemente.

{ Găseşte intrusul. Colorează elementul care nu este aşezat în 

căsuţa lui.

{ Uneşte punctele pentru a descoperi desenul, apoi colorează.

{ Colorează semaforul aşa încât să ai voie să treci strada.
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{ Încercuieşte semnul de circulaţie care îţi indică pe unde poţi 

să traversezi.

{ Colorează şoferul şi încercuieşte călătorii.

{ Încercuieşte cifra care corespunde numărului de obiecte.
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{ Câţi copii sunt în balon?

{ Câţi  nori  sunt  pe  cer? 

{ Dar  în  stânga  balonului? 

{ Desenează pe balon trei  steluţe. 
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