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TEMĂ REALIZĂRILE COPILULUI

1 CUNOAȘTEREA NUMERELOR Va aprecia valoarea numerelor de la 0 la 20 și relațiile dintre ele 
(plus, minus, înainte, după, primul, al doilea etc.).

2 ADUNARE ȘI SCĂDERE Va efectua operații simple – adunarea și scăderea.  
Va reuși să crească sau să scadă cantitățile și va recunoaște 
lipsa ori surplusul.

3 SERII LOGICE Va identifica un șir logic dintr-o serie pentru ca apoi  
să-l continue.

4 UNITĂȚI DE MĂSURĂ 
ȘI OPERAȚII CU UNITĂȚI 
DE MĂSURĂ

Va descoperi lungimea, masa și timpul. Va putea aprecia dacă 
un lucru este mai mic sau mai mare față de altul, mai greu 
sau mai ușor etc. Va identifica instrumentul de măsură de care 
are nevoie, în funcție de situație, și va citi ceasul.

5 GEOMETRIE Va putea spune dacă un obiect se găsește în față, în spate,  
la stânga sau la dreapta față de altul. Va exemplifica următoarele 
noțiuni: primul, ultimul și la mijloc. Va descoperi figurile plane,  
dar și pe cele în spațiu.

6 LOGICĂ Va aplica noțiunile din alte domenii în rezolvarea unor probleme 
simple.

CE VEI GĂSI ÎN ACEASTĂ CARTE?

POȚI SĂ FII MAI BUN!
Această carte conține 250 de activități: adunări, scăderi, descoperirea formelor, citirea ceasului etc.  
Ele sunt distractive și vin în completarea noțiunilor care se învață la școală.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI 
Pe fiecare pagină sunt câte șase activități. Fiecare pune accentul pe ceva anume: de la cunoașterea  
numerelor la operații matematice, trecând printr-o serie de probleme simple. 

CORECT SAU GREȘIT?
Alături de fiecare serie de activități se află câte un tabel cu 2 tipuri 
de recompense.

1. Rezolvă activitățile de pe fiecare pagină.

2. Compară-ți răspunsurile cu cele de la finalul cărții, din tabelul mare. 

3. Pentru răspunsul GREȘIT colorează , iar pentru cel CORECT colorează .

4. Apoi fă totalul răspunsurilor corecte și scrie rezultatul în locul special,  
 de pe fiecare pagină.
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4.1.

5.

3. 6.

2.

?

Colorează trei stegulețe.

Câte steluțe sunt în total?
Scrie răspunsul în căsuță.

Privește cu atenție seria logică. 
Cu care dintre cele două figuri 
geometrice de mai jos trebuie 
completat șirul? Încercuiește-o 
pe cea potrivită!

sau

Colorează animalul mai mic.

Care figură geometrică are 
aceeași formă cu cornetul 
de înghețată? Încercuiește-o!

Desenează 4 petale pentru 
această floare.

steluțe

RĂSPUNS

Total
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1.

2.

3. 6.

4.

5.

Desenează trei cercuri.

Câți fluturași sunt în total? 
Efectuează operația de adunare 
în căsuțele de mai jos.

Privește cu atenție seria 
logică de mai jos, apoi 
completează căsuța cu 
litera corespunzătoare.

Cât este ora?

Colorează triunghiurile.

Câte picioare au în total 
aceste două scaune?
Scrie răspunsul în căsuță.

Este ora   .

O P O P O

+ =

picioare

+

RĂSPUNS

Total
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4.1.

2.

3. 6.

5.

+

Câte flori sunt? Încercuiește 
răspunsul corect.

Câte felii de pepene sunt? 
Efectuează operația de  
adunare în căsuțele de mai jos.

Privește cu atenție seria 
logică. Cu ce culoare trebuie 
să trasezi conturul ultimului 
cerculeț?

Ce zi urmează după joi?

Care figură geometrică 
seamănă cu sticla de lapte? 
Coloreaz-o pe cea potrivită!

Încercuiește copilul din mijloc.

14 15 16

miercuri

vineri

+ =

RĂSPUNS

Total
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1.

2. 5.

3. 6.

4.

?

Care cerc conține 12 bile? 
Colorează-l!

Câte curcubeie rămân? 
Efectuează operația de scădere 
în căsuțele de mai jos.

Privește cu atenție seria logică. 
Cu ce trebuie completat șirul? 
Încercuiește imaginea potrivită 
de mai jos!

Unde este mai puțin lapte?  
Scrie un x în dreptul recipientului 
corespunzător.

Desenează un balon lângă 
cutie.

Eu sunt numărul care urmează 
după șapte. Încercuiește-mă!

- =

sau

4 9

6

8

11

10

RĂSPUNS

Total
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Soluții

p.

4 3 stegulețe 
colorate

3 steluțe șoarecele conul
floare cu patru 

petale

5 acvariul 
din dreapta

4 mere 4 dreptunghiuri se taie „un cerc” 7 inimi

6 da 5 baloane marți sus 3 biscuiți

7 3 cercuri 3 cântar
se taie  

„dreptunghiulară”
adaugi 3 buline

8 4 mere colorate 5 2 cartea
3 cercuri  
colorate

4 pești

9 lama 3 B ora 5 cubul 4 omizi

10
desenezi  
2 șerpi

6 verde
înalt cât  

4 pătrate
adevărat

3 cercuri 
albastre

11
9 picături 
de ploaie

5 camionul închisă 0 lăcuste

12 3 cercuri 5+2=7 P Este ora 8.
3 triunghiuri 

colorate
8 picioare

13 10 4 pești
lung cât  
4 agrafe

în dreapta 2 frunze

14
norul 

din dreapta
2 gărgărițe E bărbatul

se taie  
„departe”

desenezi  
4 nori

15 15 flori 2+2=4
Ultimul cerc  
este roșu.

vineri cilindrul
copilul cu tricou 

roșu

16
gărgărița 

din dreapta
1+2=3 soare în coș nu

desenezi  
2 cercuri

17 12 2+2=4
înalt cât  

6 pătrate
cercul 5 cochilii
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