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2. Hänsel şi 
Gretel rezolva 

probleme

Să ne informăm!
Povestea „Hänsel şi Gretel“ a fost scrisă de Fraţii Grimm, 

Jacob (1785-1863) şi Wilhelm (1786-1859). Ei sunt 
cunoscuţi pentru basmele lor minunate: „Cenuşăreasa“, 
„Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici“, „Croitoraşul cel viteaz“, 
„Scufiţa Roşie“, „Muzicanţii din Bremen“, „Frumoasa 
adormită“, „Împăratul Cioc-de-Sturz“ etc.

A. Sa rezolvam oral
1. Spune pe scurt povestea „Hänsel şi Gretel“. Modifică-i sfârşitul!

2. Vrăjitoarea le-a promis copiilor că îi va elibera numai dacă vor răspunde corect la 
mai multe întrebări! Ajută-i şi tu!

a) Care este diferenţa numerelor: 17 şi 9, 25 şi 4, 19 şi 15?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

b) Câte numere sunt de la 33 la 47? Dar între 54 şi 71?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

c) Un copil mănâncă o turtă dulce în 5 minute. În câte minute vor mânca 5 copii  
5 turte de acelaşi fel? (Se presupune că toţi copiii mănâncă în acelaşi ritm.)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

d)  Gretel a presărat pe cărare 40 de pietricele, adică jumătate din numărul total de 
pietricele pe care le avea. Câte pietricele a avut fetiţa la început?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

˘

˘ ˘
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B. Activitate frontala

1. Scăzând 42 din fiecare număr asociat literelor de mai jos, vei afla poziţia ocupată 
de aceste litere, în cuvântul pe care l-a scris Hänsel.

Cuvântul scris este ...................................................... .

2. Descoperă regula şi continuă şirurile începute de Gretel.

3. Între cele două desene există 10 mici diferenţe. Descoperă-le!

˘
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C. Activitate independenta
1. Gretel reconstituie operaţiile de mai jos. Încearcă şi tu!

2. Folosind semnele + şi –, Numerus a obţinut rezultatele de mai jos. Încearcă şi tu!

1           2           3            4           5           6 =  11

1           2           3            4           5           6 =    3

1           2            3           4           5           6 =  15

3. Priveşte graficul cu atenţie şi spune:
a)  câte kilograme avea Hänsel în luna mai; 
b)  în care lună greutatea sa a rămas la fel ca în luna precedentă; ..............................
c)  în care lună s-a îngrăşat cel mai mult faţă de luna precedentă; ..............................
d)  câte kilograme avea în plus în octombrie faţă de aprilie;   
e) dacă va mânca 

sănătos şi va slăbi în 
fiecare lună câte 3 kg, 
după câte luni va ajunge 
la greutatea iniţială.
......................................
....................................... 

a)       6            –                   b)                    +                c)             5            +

                  1                                2       0                              3             1
         1       8                                4       3                              7      8      2

˘

58
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4. Desenează conturul pălăriei vrăjitoarei dintr-un 
singur fir, fără să ridici vârful creionului de pe hârtie şi 
fără să revii prin acelaşi punct! Colorează desenul!

2. Gretel a calculat rapid şi a aflat numerele care au fost acoperite de frunze. Află-le  
 şi tu! 

                    +                        = 70                                             = ?

                    –                        + 6 = 51                             = ?  

                   +                     = 100                              = ?   

3. Un caiet are 24 de file. Vrăjitoarea rupe 6 pagini. Câte file mai are acum caietul? 

D. Tema pentru acasa
1. Hänsel o întreabă pe Gretel:
      – Ce zi va fi mâine, dacă alaltăieri a fost miercuri?
      – Luni! răspunde repede fetiţa.
     Tu ce zici? Este corect?

E. Sa ştim mai mult!
1. Ajută-l pe Hänsel: 
a) să afle câte numere sunt:
 • de la predecesorul lui 49 la succesorul predecesorului lui 78;  ........................
 • între succesorul lui 17 şi predecesolul lui 65.  ........................
b) să cântărească 2 kg de mere, având la dispoziţie doar un cântar cu 2 talere şi o 

greutate de 4 kg.
c) să calculeze câte ore a dormit vrăjitoarea, ştiind că aceasta s-a culcat luni la ora 

2100 şi s-a trezit miercuri la ora 700.  ........................

˘˘

˘



3. Carnavalul 
vrajitoarelor

20

34

A. Sa rezolvam oral
1. Compune şi apoi rezolvă o problemă despre vrăjitoare, pornind de la desenul:

2. Un păianjen are 8 picioare. Câte picioare au 3, 5, 6, 10, respectiv 20 de păianjeni?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. Numărul preferat al vrăjitoarei este... 13. Scrie 3 exerciţii de adunare şi de scădere, 
cu două sau mai multe numere, care să aibă ca rezultat acest număr.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Câte litere sunt necesare pentru a scrie de 10 ori cuvântul „VRĂJITOARE“?
......................................................................................................................................

˘

Să ne informăm!
Halloween‑ul este sărbătorit în noaptea de 31 octom‑

brie şi preluat astăzi de tot mai multe popoare. Numele 
provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' 
Even, numele sărbătorii creştine a tuturor sfinţilor. Cu 
ocazia acestei sărbători, copiii se costumează în vrăjitori, 
mumii sau alte personaje şi colindă pe la case întrebând 
„Trick or Treat?“ („Păcăleală sau dulciuri?“), ca o ame‑
ninţare că dacă nu vor primi dulciuri, îi vor juca o farsă 
persoanei colindate. 

˘ ˘
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B. Activitate frontala

1. Rezolvă împreună cu colegii exerciţiile de mai jos şi apoi colorează spaţiile în care 
rezultatul este: 18 – cu negru; 69  – cu roz; 13  – cu roşu; 45  – cu violet. 

Ce ai descoperit?

2. Care dintre vrăjitoarele de mai jos este cea mai tânără? 

9 + 9
37 – 19 95 – 77

13 + 5

30 – 12 17 + 1

20 + 25 90 – 45

61 – 16

19 + 26

100 – 55

37 + 8

34 + 11

60 – 15
82 – 37

69 – 24

40 + 5

90 – 21
25 + 44

13 + 56
70 – 1 87 – 18

100 – 82
10 + 8

7 + 11

25 – 7

67 – 49

6 + 7 9 + 4

20 – 7

31 – 18

˘
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C. Activitate independenta

3. Colorează la fel cele trei mături identice.

Concurs: DESCO-
PERĂ  PERSONAJUL! 

Decupează piesele de la 
pagina 107, asamblează-le, 
lipeşte-le în puzzle-ul alăturat 
şi scrie ce ai obţinut!

Întrece-te cu colegul de 
bancă!

......................................

˘
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D. Tema pentru acasa
1. În desenul de mai jos sunt .......... dovleci. Colorează-l pe cel care-ţi place mai mult!

2. Ajută-l pe Numerus să scape de păianjenul cel fioros, ştiind că poate să meargă 
numai pe firele în care numerele impare sunt ordonate descrescător.

3. Colorează masca în care este scrisă o literă care nu se găseşte pe celelalte măşti!

˘ ˘
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