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PREGÃTIRI  DE  TOAMNÃ

•
•
•

 Numeºte anotimpul prezentat în imagine.
 Care sunt semnele toamnei?
 Gãseºte locul pãtrãþelelor în desen. Spune ceva despre fiecare.

2

E prima zi de grãdiniþã. Socotici este îmbrãcat potrivit doar în una dintre imagini. 
Încercuieºte-o ºi descrie îmbrãcãmintea. 

•
•
 Încercuieºte cele douã pãsãri care pleacã în þãrile calde.
 Gãseºte pentru fiecare pasãre bagajul care se potriveºte cu pãlãria.

3
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•
•
•

 Parcurge labirintul. Unde locuiau cavalerul Socotici ºi þãranul în trecut?
 Încercuieºte cele douã obiecte care nu existau în trecut.
 Litera „C“ apare de ºase ori în imagine. Gãseºte-o! Ce cuvinte denumeºte?

8

LOCALITATEA  MEA  IERI  ªI  AZI

Deseneazã peste liniile punctate ºi condu fiecare persoanã la clãdirea potrivitã. 
Spune o propoziþie despre fiecare pereche.

Vorbãrici te aºteaptã sã mergeþi împreunã la grãdiniþã. Încercuieºte casa care 
seamãnã cu a ta ºi mergi pe drumul din faþa ei.
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FLORI  DE  GHEAÞÃ
Rudolph trebuie sã ajungã urgent la Moº Crãciun. Potriveºte pãrþile lipsã din 
indicator pentru a afla în ce direcþie este Polul Nord, apoi aratã-i drumul.

Cine sunt somnoroºii care hiberneazã iarna? Uneºte punctele în ordine crescã-
toare ºi vei afla.

•
•
 Descrie anotimpul iarna.
 Ajutor! Patru spiriduºi au fost prinºi în avalanºã. Gãseºte-i. Ce sport practicã

fiecare? Coloreazã tichia celui care face un sport pe gheaþã.
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MESERII

•
•
 Numeºte meseriile oamenilor de mai jos.
 Trimite cu o sãgeatã fiecare persoanã sã-ºi facã datoria. Grãbeºte-te, 
înainte sã fie prea târziu! 

TRANSPORT

Urmãreºte cu o linie roºie drumul lui Socotici pânã la piramide. Povesteºte 
aventurile lui, cum a cãlãtorit ºi cu ce.

13
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CORPUL  OMENESC

Care dintre piraþi a furat comoara? Priveºte indiciile ºi descoperã-l. 
Cum þi-ai dat seama? 

•

•

 Uneºte punctele în ordine crescãtoare 
ºi vei descoperi organul gândirii.
 Coloreazã oasele membrelor cu roºu, 
iar oasele trunchiului cu verde.

Completeazã cu oase steagul piraþilor, 
apoi coloreazã-l.

Priveºte cu atenþie ºi reconstituie imaginile. Vei afla la ce pot ajuta câteva 
alimente. 

Descurcã drumurile ºi vei descoperi senzaþii opuse. Numeºte-le ºi indicã 
organul de simþ folosit în fiecare caz.
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PRIMÃVARA  ÎN  GRÃDINÃ

Numeroteazã imaginile în ordinea corectã. Povesteºte ce face Socotici primãvara.

•
•
 Parcurge labirintul. Vei afla de ce are nevoie o plantã ca sã creascã.
 Numeºte trei legume de primãvarã.

FLORI  DE  PRIMÃVARÃ

• Numeºte florile din imaginile de mai jos.
  Treci numai prin pãtrãþelele cu flori de primãvarã. Astfel Socotici va ajunge la 

cadoul de la Iepuraº.

Concurs: Cine descoperã mai multe diferenþe între cei doi arbuºti de liliac?

2
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PROTEJAREA  NATURII

Descrie imaginile. De ce nu e bine sã 
tãiem pãdurile?

Reconstruieºte mijlocul de 
transport care nu polueazã 
mediul înconjurãtor, potrivind 
bucãþile cu umbrele lor.

•
•

•

 Recicleazã obiectele punându-le cu câte o sãgeatã în containerul potrivit.
 Coloreazã cu verde simbolul pentru reciclare de pe fiecare container. 
L-ai mai vãzut înainte?

 Urmeazã labirintul ºi vei afla ce lucruri noi se obþin din materialele reciclate.  
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