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EVALUARE INIȚIALĂFişa 1

1. Află, prin operația de adunare, câte flori are fiecare fetiță:

3.
• Desenează în pom 6 mere roşii.
• Desenează sub pom 3 ciupercuțe.
• Desenează deasupra pomului 4 fluturaşi.
• Colorează cu verde frunzele din stânga

pomului, iar pe cele din dreapta cu galben.

4. Descoperă regula şi continuă şirul:

2. Colorează numai casetele cu nume de animale domestice:

oaie lup măgăruş vacă

urs vulpe cerb capră

căprioară cal cățel veveriță

FB B S•••• ••• ••

FB B S••••• •••• •••

FB B S•••••• ••••• •••

FB B S••• •• •

 +  =   +  =   +  = 

3 5 7

ANCA EMA ILINCA
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5. Rezolvă, folosind numărătoarea sau bețişoarele.

FB B S•••••• •••• •••

6. Completează casetele cu semnul potrivit (>, <, =):
 2  3  1 8  7  9 8  9  9
 4  4  5 6  3  3 3  3  3

Ai reuşit?

Descriptori de performanţă:

Calificativ
Item FB B S

I1

Scrie 3 operații de adu-
nare şi completează 2 
propoziții lacunare

Scrie 2 operații de  
adunare şi completează 
o propoziție lacunară

Scrie o operație de adu-
nare şi completează o 
propoziție lacunară

I2

Colorează toate cele 6 
animale domestice

Colorează 5 animale 
domestice

Colorează 3 animale 
domestice

I3

Răspunde corect şi 
complet: desenează în 
spațiul cerut şi colorea-
ză respectând cerința 

Răspunde parțial  
corect: desenează în 
spațiul cerut şi colorea-
ză respectând cerința 3 
obiecte/ poziții 

Răspunde parțial  
corect: desenează în 
spațiul cerut şi colorea-
ză respectând cerința 2 
obiecte/ poziții 

I4

Continuă corect şirul cu 
cele 5 numere

Continuă corect şirul cu 
4 numere

Continuă corect şirul cu 
3 numere

I5

Rezolvă corect 6 
operații

Rezolvă corect 4 
operații

Rezolvă corect 3 
operații

I6

Completează corect 
toate cele 12 căsuțe

Completează corect 8 
căsuțe

Completează corect 6 
căsuțe

+ 3 – 4

5 8

7 11

9 18

FB B S••••••
••••••

••••
••••

•••
•••
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POZIȚII ALE UNUI OBIECT: 
VERTICALĂ, ORIZONTALĂ, 

OBLICĂ

Nivelul 2. Exersez!

Nivelul 1. Înțeleg!

poziție verticală poziție oblică poziție orizontală

Fişa 3

1. Continuă modelul! Denumeşte oral poziția liniilor!

2. Desenează câte o pară în pozițiile:

3. Decorează rama tabloului cu frunze în poziție verticală:

Nivelul 4. Verific!

oblică verticală orizontală

* * *
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3. Desenează grupuri de câte trei copaci în poziții:

Ai reuşit?

Nivelul 4. Verific!

• Numără, apoi completează tabelul, după model, respectând cerința.

oblicăverticalăorizontală

1. Indică pozițiile florilor din următoarele imagini, desenând în casetă săgeata potrivită.

2. Încercuieşte grupul de frunze care se află în poziție oblică:

Nivelul 3. Fixez!
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POZIȚII ALE UNUI OBIECT: 
INTERIOR, EXTERIOR

Nivelul 2. Exersez!

Nivelul 1. Înțeleg!

interior exterior

Fişa 4

1. Colorează cu verde merele din interiorul coşului şi cu roşu pe cele aflate în exteriorul
acestuia.

2. Desenează în interiorul triunghiului 3 ghiocei, iar în exteriorul acestuia 4 copaci.

3. Încercuieşte legumele care nu se află în interiorul unui vas.

Nivelul 4. Verific!
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Plantele. Numerele 0-10

PLANTELE.  
ROLUL STRUCTURILOR DE BAZĂ

Nivelul 2. Exersez!

Nivelul 1. Înțeleg!

Fişa 5

Nivelul 4. Verific!

Eu sunt rădăcina. 
Rolul meu este 

să fixez planta în 
pământ şi să  

absorb hrana.

Eu sunt tulpina. 
Rolul meu este să 

transport hrana de 
la rădăcină la restul 
plantei şi să susțin 
ramurile, frunzele, 
florile şi fructele.

Noi suntem  
fructul şi 

semințele. Fructul 
ne adăposteşte, 

iar noi, semințele, 
dăm naştere unei 

plante noi.

Eu sunt frunza. 
Rolul meu e să 

pregătesc hrana 
pentru plantă. Mi 

se mai spune şi  
bucătarul 

plantei.

Eu sunt floarea. 
Rolul meu e să 
formez fructele 

şi semințele.

• transportă hrana • rădăcina

• prepară hrana • semințe

• protejează semințele • fruct

• fixează planta în pământ • tulpina

• asigură înmulțirea plantelor • frunze

1. Trasează câte o săgeată de la fiecare parte a plantei la rolul acesteia.

2. Uneşte fiecare plantă din casete cu felul ei de rădăcină:

ghiocel margaretăbrad morcov
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15Ai reuşit?

Nivelul 4. Verific!

• Completează desenele cu părțile care lipsesc plantelor:

3. Colorează caseta care indică acea parte a plantei care prepară hrana.

1. Curiozități din lumea plantelor
Ca să afli care sunt cele mai mari frunze, calculează suma numerelor 6 şi 2.

2. Scrie în casete părțile plantei pe care le indică săgețile:

8 9 7

Palmierul rafie Feriga Eucaliptul

Nivelul 3. Fixez!
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NUMERELE 0-10  
(COMPARARE, ORDONARE)

Nivelul 2. Exersez!

Nivelul 1. Înțeleg!

Fişa 6

1. Numără obiectele din desenul de mai jos, apoi colorează cu galben caseta care co-
respunde celui mai mic număr de plante şi cu albastru pe cea corespunzătoare celui 
mai mare număr.

2. Încercuieşte numele copilului care a desenat floarea cu cele mai multe petale:

3. Colorează cu verde numărul mai mic din fiecare pereche:

Nivelul 4. Verific!

• Numără merele de pe fiecare șir!

5 este mai mic decât 8; 
notăm 5 < 8

8 este mai mare decât 5; 
notăm 8 > 5

• A compara două numere înseamnă a utiliza semnele de relație: <, >, =.
•Ordonarea poate fi: crescătoare (de la mic la mare) sau descrescătoare (de la mare
la mic).

DANA ANCA AURA

5 74 49 3 36

CARTEA R
OM

ÂNEASCĂ
 EDUCAȚ

IO
NAL



17Ai reuşit?

Nivelul 4. Verific!

1. Adaugă numere în cireşe, astfel încât relaţia să fie adevărată:

2. Colorează cu roşu florile pe care sunt scrise numere mai mari decât 6 şi cu galben
florile pe care sunt scrise numere mai mici decât 4.

3. Completează fiecare brăduț cu un număr mai mic decât cel scris, dar mai mare decât 3:

1. Ordonează crescător, apoi descrescător numerele:

2. Scrie vecinii numerelor:

3. Încercuieşte numărul corespunzător, astfel încât relațiile de mai jos să fie adevărate:

6 38 9

1

6 2 57, 9, 3 1, 4, 0 3, 5, 7> < >

7 25 89 6

> =< >

9 6 32 17 8

8 5 9

Nivelul 3. Fixez!
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NUMERELE 0-10  
(COMPUNERE, DESCOMPUNERE)

Nivelul 2. Exersez!

Nivelul 1. Înțeleg!

Fişa 7

1. Completează petalele astfel încât să fie tot atâtea câte îţi indică fiecare număr. Scrie
cu verde în triunghi câte ai adăugat.

2. Compune, desenând şi… numărând!

3. Taie sau completează pentru a avea 9 elemente în fiecare casetă:

Nivelul 4. Verific!

• Numărăm, adăugând câte un element.

• Descompunem astfel: • Compunem astfel:

sau 53

2 3 2 31 1 01

4

8

9 7 10 8 5

6

5810
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