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I. RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA PREGĂTITOARE 

a)  Colorează  cu  roșu  triunghiul  mare  care  se  află  în  inte- 
riorul  cercului.

b) Colorează  cu  verde  triunghiurile  mari  din  interiorul  
dreptunghiului.

c)  Colorează  cu  albastru  pătratul  mare  care  se  află  și  în  
interiorul  cercului  și  în  interiorul  dreptunghiului. 

Completează  casetele  libere  cu  A  (adevărat)  sau  F  (fals)  
după  cum  afirmațiile  sunt  adevărate  sau  false. 

a)  În  stânga  blocului  mai  mic  se  află  un  copac.

b)  Deasupra  blocului  mai  înalt  se  află  un  nor.

c)  Lângă  blocul  mai  înalt  se  află  o  bancă.

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu

Tiparul executat la SC BOOKART PRINTING SRL, Bucureşti
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I. RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA PREGĂTITOARE

a) Colorează cu roșu triunghiul mare care se află în inte-
riorul cercului.

b) Colorează cu verde triunghiurile mari din interiorul
dreptunghiului.

c) Colorează cu albastru pătratul mare care se află și în
interiorul cercului și în interiorul dreptunghiului.

Completează casetele libere cu A (adevărat) sau F (fals)
după cum afirma$iile sunt adevărate sau false.

a) În stânga blocului mai mic se află un copac.

b) Deasupra blocului mai înalt se află un nor.

c) Lângă blocul mai înalt se află o bancă.

Orientare spaŃială şi localizări în spaŃiu

Tiparul executat la SC TIPOGRAFIA REAL SA Bucureşti
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Colorează cu roşu cărŃile în poziŃie verticală, cu galben
pe cele în poziŃie orizontală şi cu portocaliu pe cele în pozi-
Ńie oblică.

Observă modelul şi continuă gardul.

Decorează covoraşul cu linii orizontale, verticale şi oblice.

Desenează în interiorul cuștii un iepuraș, iar în exterior
doi morcovi.

Colorează cu albastru cercurile din dreapta pătratului şi
cu roşu pe cele din stânga lui.

Desenează pe scaun un caiet, iar
sub scaun o minge.

Desenează aproape de salcie doi nuferi,
iar departe de ea o raŃă.



54

Colorează cu roşu cărŃile în poziŃie verticală, cu galben
pe cele în poziŃie orizontală şi cu portocaliu pe cele în pozi-
Ńie oblică.

Observă modelul şi continuă gardul.

Decorează covoraşul cu linii orizontale, verticale şi oblice.

Desenează în interiorul cuștii un iepuraș, iar în exterior
doi morcovi.

Colorează cu albastru cercurile din dreapta pătratului şi
cu roşu pe cele din stânga lui.

Desenează pe scaun un caiet, iar
sub scaun o minge.

Desenează aproape de salcie doi nuferi,
iar departe de ea o raŃă.
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Scrie trei numere mai mici decât 10.

Încercuiește patru numere cuprinse între 10 și 20.

Une teș corespunzător, după model.

Barează intrusul din fiecare șir.

Scrie în casete, adevărat (A) sau fals (F).

Completează fiecare șir cu numerele care lipsesc.

Răsturnatul numărului 12 este:

Numerele care satisfac rela#ia 11 :< £a 15 sunt

Numerele 20, 21, 22, 23 sunt:

Compară numerele, folosind semnele „>”, „<” sau „=”.

treisprezece nouăsprezece
cincisprezece treizeci

douăzeci și doi
douăzeci și șase

Ordonează crescător numerele de la punctul a), apoi
descrescător pe cele de la punctul b).

a) 10, 3, 21, 15, 0, 4, 30, 18, 25, 22;

a) 21; b) 2; c) 1; d) 13.

a) 1, 2, , , 15;1 1 13 14

a) numere pare;

b) numere impare;

c) numere consecutive.

b) 2, 3, 4, 15;1 1 1

c) 2, 3, 4.1 1 1

a)

b)

b) 13, 16, 26, 20, 10, 29, 30, 3, 1, 18.

După 19 urmează 20.

Predecesorul lui 30 este 29.

23 se află între 22 și 24.

11 este cel mai mare număr cu două cifre identice.

Succesorul lui 25 este 24.

Numerele naturale de la 0 la 31
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Completează, după model.

Adună predecesorul lui 6 cu succesorul lui 18.

Completează tabelul.

Observă tabelul, apoi completează enun$urile:

• Cei mai mul$i elevi sunt în clasa ... .

• Cei mai pu$ini elevi sunt în clasa ... .

• Ordinea descrescătoare a claselor I, după numărul elevilor este:

TABELUL CU ELEVII DIN CLASELE I

a)

b)

c) +

+

+

+ +

+ ++

+ +

a
a

+ +

I A

I II I I; ;; ; .

I B I C I D I E

Evaluare  ini ialăŃ

Observă regula șirurilor de numere, apoi completează
corespunzător.

Barează câte 3 mere, apoi scrie exerci$iul corespunzător.

Formulează o operaŃie de adunare și una de scădere după
desenul dat, apoi rezolvă-le.

Completează tabel l .e e

Scrie semnul corespunzător.

a am ma + m a – m

+

+
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Completează, după model.
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Evaluare  ini ialăŃ

Observă regula șirurilor de numere, apoi completează
corespunzător.

Barează câte 3 mere, apoi scrie exerci$iul corespunzător.

Formulează o operaŃie de adunare și una de scădere după
desenul dat, apoi rezolvă-le.

Completează tabel l .e e

Scrie semnul corespunzător.

a am ma + m a – m

+

+



10 11

II. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 31:
RECUNOAŞTERE, FORMARE, CITIRE, COMPARARE,

NUMERE PARE/IMPARE

a) Numerele naturale de la 0 la 10

Ajută-l pe Robik să deseneze cireşele.

0 cireșe 3 cireșe 2 cireșe 1 cireașă

Numără și barează ceea ce este în plus.

3 pere 2 melci 1 broscuŃă

Suntem 5 persoane la masă. Scoate sau adaugă.

a) Este câte un sendviș pentru fiecare copil?

b) Are fiecare copil câte un rucsac?

c) Încercuieşte numărul corespunzător fiecărui obiect din
imaginea dată.

DA

DA

NU

NU

La picnic

Încercuieşte melcii care
sunt în plus.

Desenează mărgelele
care lipsesc.

Desenează elementele cerute.

6 4

Desenează atâtea ouă câte suporturi sunt.
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Observă numărul şi colorează casetele.

Completează colecŃia.

Câte  baloane
au  zburat?

Citește etichetele şi desenează bilele din fiecare săculeŃ.

Desenează câte o steluŃă în primele 5 pătrate.

Completează:

8 jucători de aceeaşi culoare formează o echipă. Uneşte
şi colorează.

Colorează 9 bomboane.

Compară numerele.

Numără, apoi completează.
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Observă numărul şi colorează casetele.

Completează colecŃia.

Câte  baloane
au  zburat?

Citește etichetele şi desenează bilele din fiecare săculeŃ.

Desenează câte o steluŃă în primele 5 pătrate.

Completează:

8 jucători de aceeaşi culoare formează o echipă. Uneşte
şi colorează.

Colorează 9 bomboane.

Compară numerele.

Numără, apoi completează.



Uneşte fiecare mulŃime cu numărul potrivit.

Colorează doar 7 dintre ciupercuŃele de mai jos.

Încercuieşte a noua bărcuŃă.

Compune sau descompune.

Continuă!

15

Subliniază vecinii numărului 8.

Scrie numerele în cifre.

cin
ci

tre
i

no
uă șa

se
ze

ce

14

Câte elemente sunt în fiecare mulŃime?

Această constelaŃie are 10 stele. Completeaz-o!
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Colorează doar 7 dintre ciupercuŃele de mai jos.

Încercuieşte a noua bărcuŃă.

Compune sau descompune.

Continuă!

15

Subliniază vecinii numărului 8.
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cin
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Câte elemente sunt în fiecare mulŃime?

Această constelaŃie are 10 stele. Completeaz-o!
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Scrie numerele de la cel mai mic la cel mai mare.

Uneşte după model.

Completează tabelul împreună cu Robik!

Scrie numărul degetelor.

Evaluare (1)

Desenează restul elementelor.

Continuă, după model!

Încercuieşte numerele care arată câte elemente sunt în
fiecare mulŃime.

1716
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Scrie numerele de la cel mai mic la cel mai mare.

Uneşte după model.

Completează tabelul împreună cu Robik!

Scrie numărul degetelor.

Evaluare (1)

Desenează restul elementelor.

Continuă, după model!

Încercuieşte numerele care arată câte elemente sunt în
fiecare mulŃime.

1716



Evaluare (2)

Scrie numerele care lipsesc.

Alege numărul corect.

Completează cu numerele potrivite.

Scoate ce este în plus.

Evaluare (3)

Observă regula şi colorează mărgelele.

Compune sau descompune.

Colorează numărul indicat de casete.

Scrie descompunerea numerelor.

1918



Evaluare (2)

Scrie numerele care lipsesc.

Alege numărul corect.

Completează cu numerele potrivite.

Scoate ce este în plus.

Evaluare (3)

Observă regula şi colorează mărgelele.

Compune sau descompune.

Colorează numărul indicat de casete.

Scrie descompunerea numerelor.

1918



b) Numerele naturale de la 10 la 20

Completea tabelul dup modelulză ă lui Robik.

Z U
doisprezece

Z U

Continuă  şirurile  de  mai  jos.

Încercuieşte  numărul  mai  mic  din  fiecare  pereche:

10 şi 13;  17 şi 16;  16 şi 19;  11 şi 10;  12 şi 14.

Scrie  crescător,  apoi  descrescător  numerele  cuprinse  între
10 şi  19.  Subliniază-le  pe  cele  pare.

Completează următoarele şiruri de numere.

Scrie cu cifre sau cu litere.

douăzeci
şi doi

doispre-
zece

optsprezece

Ordonează numerele crescător, apoi descrescător.

Continuă şirurile cu încă 2 numere.

a)

b)

Scrie  numerele  mai  mari  decât  9 și  cel  mult  egale  cu  20.

2120



b) Numerele naturale de la 10 la 20

Completea tabelul dup modelulză ă lui Robik.

Z U
doisprezece

Z U

Continuă  şirurile  de  mai  jos.

Încercuieşte  numărul  mai  mic  din  fiecare  pereche:
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10 şi  19.  Subliniază-le  pe  cele  pare.

Completează următoarele şiruri de numere.

Scrie cu cifre sau cu litere.

douăzeci
şi doi

doispre-
zece

optsprezece

Ordonează numerele crescător, apoi descrescător.

Continuă şirurile cu încă 2 numere.

a)

b)

Scrie  numerele  mai  mari  decât  9 și  cel  mult  egale  cu  20.

2120



Completea tabelul dup modelul datză ă .

Descompune în zeci şi unităŃi numerele:

z z z z

u u u u

C des , după caz.ompune sau compune

Colorează la fel etichetele cu numere egale.

Găseşte răspunsurile corecte.

cifra unităŃilor cifra unităŃilor

numărul unităŃilor numărul unităŃilor

1z  1u
1z  5u

unsprezece

ş sprezeceapte
1z u7

11

cincisprezece

15
17

nouăsprezece 19
1z u9

Completea :ză

Colorează zecea mai apropiată de fiecare dintre numerele
date.

Încercuieşte cu portocaliu cifra unităŃilor.

22, 26, 28, 29, 27, 21, 25, 23, 31, 20, 24, 30

Subliniază cu roşu cifra zecilor.

21, 25, 24, 23, 28, 27, 26, 31, 20, 22, 29, 30

Z

Z

Z

Z

U

U

U

U

2z 4u

2z

2 4

douăzeci
şi patru

c) Numerele naturale de la 20 la 31
Formare, citire, scriere

Compunerea şi descompunerea numerelor de la 20 la 31

2322
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