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Simboluri folosite în acest manual:
bifează

desenează

rezolvă

experimentează

colorează
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mediului

RECAPITULARE
Calculează:
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Află suma fiecărui șir de numere, așezându-le convenabil:
Exemplu: 21, 14, 8, 9, 26, 12
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Unitatea 1

SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTATEA!
1SPCMFNFt$PSQVMPNFOFTD

În cabinetul doctorului sunt 7 poze mici și 5 poze mari.
Câte poze sunt în total?

7 +

5 = 12

Răspuns: 12 poze

Doctorul a luat 2 poze mari.
Câte poze mari au mai rămas?

5 –

2 =

3

Răspuns: 3 poze mari

În curte sunt
fete.
și

băieți

Câți copii sunt în total?

___ + ___ = ___
Răspuns: ___ copii
6

În curte sunt
sunt fete.

copii, dintre care

Câți băieți sunt?

___ – ___ = ___
Răspuns: ___ băieți
t Competențe vizate în această unitate: 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 5.2
t Probleme care se rezolvă printr-o operație t Corpul omenesc

Unitatea 1

Mara are
cartonașe cu desene
cartonașe
și
pe care sunt scrise cuvinte.

zgomot
melodie

dulce
amar

cald
rece

Câte cartonașe sunt în total?

___

___ = ___

mireasmă
parfum

Răspuns:
p
___
_ cartonașe

Mara vrea să facă perechi din cartonașele cu desene și cartonașele cu scris.
Ajut-o și tu! Ce ar trebui să scrie pe cartonașul gol?
În excursie merg

fete,

băieți
eți și

adulți.

Câte persoane merg în excursie?

___

___

___ = ___

Răspuns: ___ persoane
Sorin avea 23 de timbre cu fluturi. El a primit încă 6 timbre.
Câte timbre are acum Sorin?

___

___ = ___

Răspuns: ___ timbre
La concursul de înot participă 23 de băieți. Fetele sunt cu 11 mai puține decât băieții.
Câte fete participă la concurs?

___

___ = ___

Răspuns: ___ fete
t Probleme care se rezolvă printr-o operație t Corpul omenesc – simțurile

7

Unitatea 1

În coș sunt 15 mere. Iancu a mâncat 3 mere.
Câte mere au rămas în coș?

:

:

Rezolvă pe caiet:
1. Ioana a cules 11 lalele. În grădină au rămas 10 lalele.
Câte lalele ar avea Ioana dacă le-ar culege pe toate?
2. Cornel are 15 ilustrate cu dinozauri, iar Silvia are 12 ilustrate.
t'PSNVMFB[ǊPÔOUSFCBSFBTUGFMÔODÉUQSPCMFNBTǊTFSF[PMWF
prin adunare. Rezolvă problema.
t'PSNVMFB[ǊPÔOUSFCBSFBTUGFMÔODÉUQSPCMFNBTǊTFSF[PMWFQSJOTDǊEFSF
Rezolvă problema.
3. Într-o cutie încap 25 de bile. Lidia a pus 14 bile în cutie.
Câte bile ar mai trebui să pună ca să umple cutia?
8

t Probleme care se rezolvă printr-o operație

Unitatea 1

4.

NUME

Silviu
Costin
Miruna
Florin
Ileana
Carmen

NUMĂR
DE CREIOANE

6
10
14
12
5
10

Câte creioane au fetele?
Răspuns: ___ creioane
Câte creioane au băieții?
Răspuns: ___ creioane

5. Bifează enunțurile adevărate:
Mircea a obținut cele mai multe puncte.
Sonia are mai multe puncte decât Cornelia.
Teodora și Mihai au împreună 33 de puncte.

23
10
20
25
20

Mihai a obținut cele mai puține puncte.

30

Între Mircea și Cornelia este o diferență de 10 puncte.
6.

Am strâns mere în 4 lădițe.
Eu și fratele meu am umplut cu 10 lădițe mai multe.
'PSNVMFB[ǊÔOUSFCBSFBǷJSF[PMWǊQSPCMFNB

7. Tania are 14 fotografii color și 9 fotografii alb-negru.
Sunt suficiente fotografii pentru a completa un album în care încap 25 de fotografii?

Răspuns:

Sunt suficiente fotografii.
Nu sunt suficiente fotografii.

t1SPCMFNFDBSFTFSF[PMWǊQSJOUSPPQFSBǹJFt$PMFDUBSFB DJUJSFBǷJÔOSFHJTUSBSFBEBUFMPS

9

Unitatea 1

8. Pe un platou sunt 6 fructe, mere și pere.
Câte fructe de fiecare fel ar putea fi? Câte soluții are problema?
1. Un măr și cinci pere
2.

Răspuns: Problema are

soluții.

9. Maria are 10 scoici într-un bol. Ea adaugă în fiecare zi câte 3 scoici.
Câte scoici va avea după trei zile?
10. O cutie are 28 de bomboane. Cosmin mănâncă în fiecare zi câte 3 bomboane.
Câte bomboane va mai avea după patru zile?
11. Carmen are 9 creioane pe care vrea să le împartă colegilor, câte 3 creioane pentru fiecare copil.
Câți copii vor primi creioane?
12. Într-un coș sunt 19 mere și 14 pere.
Fructele din coș sunt suficiente astfel încât fiecare dintre cei 24 de elevi ai clasei să primească
cel puțin un fruct?
13. Elevii din clasa I C sunt programați la consult stomatologic. Au fost deja consultați 10 elevi.
Din cei 23 de elevi ai clasei, câți nu au fost încă la stomatolog?
14. Elevii din clasa I B au pregătit proiecte despre corpul omenesc. În fiecare zi prezintă
lucrarea 3 elevi. Câte zile sunt necesare ca să prezinte proiectele toți cei 18 elevi
ai clasei?
10

t Probleme care se rezolvă printr-o operație

Unitatea 1

Scheletul uman
are peste două sute
de oase.
Coloana vertebrală
are rolul de a menține
poziția verticală
a corpului.

Creier – coordonează
activitatea întregului organism
Plămânii – sunt responsabili
cu respirația
Inima – asigură
circulația sângelui
Stomacul – transformă
alimentele în substanțe necesare
Rinichii – elimină lichidele
care nu mai sunt necesare
organismului

Ce înseamnă sunt sănătos?
– Respect regulile de igienă.
– Consum alimente sănătoase.
– Trăiesc într-un mediu curat (cameră/clasă).

T
C
E
I
O
PR

Cum ne păstrăm
SĂNĂTATEA ?

– Am diferite activități în timpul liber.
– Am mulți prieteni.
– Sunt un bun coleg și un elev silitor.

T
C
E
I
O
PR

COPIII LUMII

t$PSQVMPNFOFTDoTDIFMFUVMǵJPSHBOFNBKPSFBMFDPSQVMVJPNFOFTD DSFJFS JOJNǊ QMǊNÉOJ TUPNBD SJOJDIJ oMPDBMJ[BSFǵJSPM
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15. Bifează enunțurile adevărate:
ACTIVITATE

înot
atletism
fotbal
volei

NUMĂR
DE COPII

28
15
10
31

25 de copii practică fotbal și atletism
La volei sunt cu 11 copii mai mulți decât la fotbal.
La atletism sunt cu 13 copii mai puțini decât la înot.
La volei sunt mai mulți copii decât la atletism și fotbal la un loc.
La înot sunt cu 8 copii mai mulți decât la fotbal.

Transformă enunțurile false în enunțuri adevărate:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

16. În cutie sunt 6 bile galbene, portocalii și albe. Câte bile de fiecare culoare ar putea fi?
Găsește cel puțin șase soluții.
17. Formulează oral o problemă pornind de la desenul dat.
Scrie întrebarea și rezolvă problema.

14

15

18. Andu are 5 ani, iar Corina este cu 6 ani mai mare decât el.
Formulează întrebarea și rezolvă problema.
19. Bianca a colorat 13 planșe, iar Nicu a colorat 21 de planșe.
Cine a colorat mai multe planșe și cu câte în plus?
t'PSNVMFB[ǊPÔOUSFCBSFBTUGFMÔODÉUQSPCMFNBEFNBJTVTTǊTFSF[PMWFQSJOBMUǊPQFSBǹJFEFDÉUDFB
prin care ai rezolvat-o deja. Rezolvă.
12

t Probleme care se rezolvă printr-o operație

Unitatea 1

20. Chiriac are 3 pești în acvariu, iar Miruna are cu 10 pești mai mulți.
Câți pești au împreună?
Rezolvare:
1. Câți pești are Miruna?
10 + 3 = 13 (pești)
2. Câți pești au împreună?
13 + 3 = 16 (pești)
Răspuns: 16 pești
21. Într-un vas sunt 17 lalele, iar în alt vas sunt cu 6 lalele mai puține.
Câte lalele sunt în cele două vase?
Rezolvare:
1. Câte lalele sunt în al doilea vas?
2. Câte lalele sunt în cele două vase?
Răspuns: _____________
22.

– 15
– cu 10 mai multe decât
– cu 16 mai puține decât
Câte bile verzi sunt?

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
Activități fizice
preferate
(colaj, cuvinte,
desene)

23. La concursul de atletism, Ionel a obținut 24 de puncte și Sonia 19 puncte. Marius a obținut
cu 7 puncte mai puține decât Ionel și Sonia la un loc.
Câte puncte a obținut Marius?
t Probleme care se rezolvă prin două operații 13

Unitatea 1

Am 17 reviste
cu benzi desenate.

24.

Am cu 20 de reviste mai
multe decât Marcel.
Eu am cu 11 reviste
mai puține decât Aura.

AURA
MARCEL
1. Câte reviste are Marcel?

CRINA

Răspuns: _____________
2. Câte reviste are Crina?
Răspuns: _____________
25. Pe trei rafturi sunt 80 de cărți. Pe primul raft sunt 27 de cărți, pe al doilea raft sunt 34 de cărți.
Câte cărți sunt pe al treilea raft?
26. Bunica pregătește fructe pentru prăjitură:
— 18
— cu 6 mai multe decât
— cu 9 mai puține decât
Câte afine folosește bunica?
27. Sorin are 12 ani, iar fratele lui este cu 5 ani mai mic decât el.
t'PSNVMFB[ǊPÔOUSFCBSFBTUGFMÔODÉUQSPCMFNBTǊTFSF[PMWFQSJOUSPPQFSBǹJF3F[PMWǊQSPCMFNB
t'PSNVMFB[ǊPÔOUSFCBSFBTUGFMÔODÉUQSPCMFNBTǊTFSF[PMWFQSJOEPVǊPQFSBǹJJ3F[PMWǊQSPCMFNB
14 t Probleme care se rezolvă prin două operații

Unitatea 1

28. Care număr este cu 10 mai mic decât suma numerelor 11 și 20?

(suma)

Răspuns: _____________
29. Află numărul care este cu 13 mai mare decât diferența numerelor 26 și 12.

(diferența)

Răspuns: _____________
30. Din suma numerelor 20 și 7 scade cel mai mic număr format din două cifre identice. Ce număr ai obținut?
31. Din cel mai mare număr par de două cifre scade suma numerelor 19 și 21. Ce număr ai obținut?
32. Calculează cu cât este mai mare diferența numerelor 70 și 28 decât cel mai mic număr impar
de două cifre.

RECAPITULARE
Din vasul cu 25 de flori s-au vândut 13 flori. Câte flori au rămas în vas?
Într-o cutie sunt 12 creioane colorate. Câte creioane sunt în două cutii de același fel?
În clasa I A sunt 23 de elevi. Mama lui Marius aduce fructe, 11 mere roșii și 12 mere verzi.
Sunt suficiente mere astfel încât să ofere fiecărui copil din clasă câte un măr?
Într-un acvariu sunt 5 pești, galbeni și portocalii. Câți pești ar putea fi de fiecare fel?
Câte soluții are problema?
Ce număr obții dacă la diferența numerelor 23 și 20 îl aduni pe 15?
În clasa I C sunt 9 băieți și fete cu 3 mai multe. Câți elevi sunt în clasă?
15

Unitatea 1

EVALUARE
1

Câți ani are băiatul?
Am 4 ani.

a
CRINA

Eu sunt cu 4 ani
mai mare decât tine.

MATEI

Răspuns: _____________

Am mâncat deja
10 bomboane.

b

Câte bomboane mai sunt în cutie?

Răspuns: _____________

2

Din cele 3 vaze, Mihai a luat 15 flori.
Câte flori au rămas în total în cele 3 vaze?

Răspuns: _____________

3
Unește ce se
potrivește:

coordonează activitatea
întregului organism
asigură circulația
sângelui
transformă alimentele
în substanțe necesare
elimină lichidele care nu mai sunt
necesare organismului

AUTOEVALUARE:
S recunoaște operațiile, greșește calculele
1 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

16

S recunoaște operațiile, greșește calculele
2 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

S
3 B
FB

Unitatea 2

VINE PRIMĂVARA!

6OJUǊǹJEFNǊTVSǊQFOUSVMVOHJNFǷJDBQBDJUBUFt
Căderea liberă a corpurilor
Măsoară și scrie

1 creion = ____ agrafe

1 gumă = ____ agrafe

1 pensulă = ____ agrafe

Măsoară și completează:

Eu

– Măsoară lungimea băncii cu palma, apoi cu creionul.

Colegul/
colega

– Măsoară cu pasul distanța de la ușa clasei până la fereastră.
– Scrie în tabel rezultatele obținute.
– Ai obținut același rezultat ca și colegul tău? De ce?
Numerotează obiectele din desen în ordinea descrescătoare a lungimii lor.

t Competențe vizate în această unitate: 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2; 5.2; 6.1; 6.4
t Măsurări cu unităţi nonstandard pentru lungime 17

Unitatea 2

Colorează ce este:

Măsoară
cu degetul
și notează:

Numerotează vasele în ordinea
crescătoare a capacității lor:

18 t Măsurări cu unităţi nonstandard pentru lungime şi capacitate

creionul:

____ degete

stiloul:

____ degete

înălțimea
penarului:

____ degete

lățimea
caietului:

____ degete

Unitatea 2

25 m

45 m
1 cm

1 creion = ___ cm

1 gumă = ___ cm

1 pensulă = ___ cm
Măsoară
lungimea manualului
de matematică: ___ cm

lățimea băncii: ___ cm
înălțimea penarului: ___ cm
lățimea caietului: ___ cm

t Unități standard pentru lungime: centimetrul t Instrumente de măsură: rigla 19

Unitatea 2

o linie orizontală de 3 cm

o linie verticală de 2 cm

o linie oblică de 4 cm

4m

se măsoară cu metrul
se măsoară cu centimetrul
lungimea clasei
lungimea stiloului
înălțimea ghiozdanului
lungimea curții școlii
înălțimea unui bloc
lungimea telefonului mobil
înălțimea unei narcise
NECESAR

Completează:
Cărarea către tufa de ghiocei are ___ m.
Cărarea cea mai scurtă este către tufa
de _______________ și are ___ m.
Ca să culeagă narcise, Irina trebuie să parcurgă ___ m.
1

20 t Unități standard pentru lungime t Forţe: căderea liberă a corpurilor

2

3

4
Notează
de fiecare dată
ce se întâmplă.

Unitatea 2

10 l
1l

2l

5l

De câte ori ar trebui să toarne apă fiecare persoană ca să umple vasul de 20 de litri?
Care dintre persoane va umple mai ușor vasul? De ce?
t Unități standard pentru capacitate: litrul 21

Unitatea 2

Câte vase de fiecare fel se pot umple folosind tot lichidul din vasul dat?
30 de sticle

__ găleți

__ bidoane

__ sticle

Câți litri de lichid sunt pe raft?

Răspuns: _____________
De ziua lui, Vlad a adus la școală două sticle de suc de 2 litri. Mama i-a spus că se pot umple
10 pahare cu sucul dintr-o sticlă.
Îi ajunge sucul pentru cei 16 colegi, astfel încât fiecare copil să primească cel puțin un pahar cu suc?
Desenează!

NECESAR

1

22 t Unități standard și nonstandard pentru capacitate t Forțe și mișcare: căderea liberă a corpurilor

2

3

4
Notează
de fiecare dată
ce se întâmplă.

Unitatea 2

RECAPITULARE

FIȘĂ DE
1. Completează enunțurile cu: „mai mult”, „mai puțin”, „tot atâta”:
PORTOFOLIU
t%FTFTVOUBUSBTF
În încape ____________________ lichid decât în .
corpurile către Pământ?
În încape ____________________ lichid decât în .
(desene, cuvinte,
propoziții)
În încape ____________________ lichid decât în
.
t0CTFSWBǹJJMF
2. Bifează enunțurile adevărate după ce măsori obiectele cu rigla: experimentelor realizate
Guma are o lungime de 3 cm.
Creionul și guma măsoară împreună 8 cm.
Stiloul este cu 2 cm mai lung decât creionul.
Între gumă și ascuțitoare este o diferență de 1 cm.

Transformă enunțurile false în enunțuri adevărate:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Bunica a făcut o oală cu 15 l de compot de mere.
Sunt suficiente 5 sticle de 1 l și 5 sticle de 2 l ca să pună tot compotul în sticle?

Răspuns: _____________
4. La jocul cu trenulețe, Mircea are patru bucăți de cale ferată care măsoară 16 cm, 23 cm,
18 cm și 25 cm. Câți centimetri va avea șina în total după ce Mircea va asambla cele patru bucăți?

Răspuns: _____________
23

Unitatea 2

EVALUARE
1

Completează cu unitatea de măsură potrivită:
Lungimea camerei mele o pot măsura cu _________________________________
Lungimea caietului o pot măsura cu ____________________________________
Capacitatea unui butoi o pot măsura cu __________________________________

2

Măsoară și completează:

___ cm

___ cm

___ cm

3

Desenează câte vase de fiecare fel se pot umple
cu toată apa din acvariu:

4

Desenează trei linii orizontale: una roșie de 3 cm, una albastră de 4 cm și una verde de 1 cm.

AUTOEVALUARE:
S
1 B
FB

24

S
2 B
FB

S
3 B
FB

S
4 B
FB

Unitatea 3

CARNAVALUL FLORILOR
6UJMJ[BSFBCBOJMPSt6OEFǷJWJCSBǹJJ

2 lei

1 leu

Câți lei a cheltuit fiecare copil?
2 lei + 2 lei + 2 lei = ___ lei

1 leu + 1 leu + 1 leu = ___ lei
1 leu = 100 bani

Cum poate plăti fiecare copil?
Bancnote

Monede

t Competențe vizate în această unitate: 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 5.2; 6.3
t Utilizarea banilor. Leul. Monede și bancnote 25

Unitatea 3

Care este cel mai scump produs? Cât costă? Cum poate fi plătit?

Care este cel mai ieftin produs? Cât costă? Cum poate fi plătit?

Ce rest primește Maria de la 20 lei după ce cumpără o păpușă și un suc?

Câte reviste poate cumpăra Ioana cu cei 10 lei pe care îi are?

Poate Mihai să cumpere un joc lego și o carte cu cei 40 de lei pe care îi are?

NECESAR

26 t Utilizarea banilor. Unde și vibrații

1

2

3

4
Notează
ce se întâmplă.

Unitatea 3

Patru prieteni au mers la un concert la Palatul Copiilor. Fiecare dintre ei a cumpărat:

NICU

6 lei

3 lei

IOANA

3 lei

4 lei

DANIELA

5 lei

2 lei

BOGDAN

4 lei

5 lei

2 lei

3 lei

Câți lei a cheltuit fiecare copil?
NICU
___________

IOANA
___________

DANIELA
___________

BOGDAN
___________

Cel mai mult a cheltuit ____________
Ioana a avut 9 lei. Poate ea să își cumpere o ciocolată caldă din banii rămași?

Daniela a avut 8 lei. Mai are ea 2 lei să îi împrumute lui Nicu?

1

2

La concert, copiii
Realizați și voi un
au observat că
experiment în sala de clasă
sunetele nu se mai auzeau
cu un aparat de radio
cu aceeași intensitate
(casetofon) care se va acoperi
dacă boxa era
cu diferite materiale – hârtie,
acoperită de cortină.
țesătură etc.

3
Notați de fiecare dată
ce se întâmplă.

t Utilizarea banilor
t Unde și vibrații – propagarea sunetelor 27
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Vlad și Maria fac schimb.
Câte bile albe va avea Maria
după ce schimbă toate bilele
roșii?
Răspuns: __________
Completează enunțurile cu: „mai mult”, „mai puțin”, „tot atâta”:
valorează ____________

valorează ____________

valorează ____________
Ionuț are în pușculiță 5 bancnote de 1 leu, două bancnote de 5 lei și 3 bancnote de 10 lei.
Câți lei are Ionel în pușculiță?
Răspuns: __________

EXPERIMENT
NECESAR

EXPERIMENT
1

1

3

2

4

28 t4DIJNCVSJFDIJWBMFOUFWBMPSJDÔODPODFOUSVMot6OEFǷJWJCSBǹJJ

2
3

Unitatea 3

RECAPITULARE

1. Realizează corespondențe, după model:

2. Vlad are în pușculiță 32 de lei.
Câți lei îi mai trebuie ca să își cumpere o carte cu experimente care costă 48 de lei?

Răspuns: _____________

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
Observațiile
experimentelor realizate

3. Cât valorează împreună?
Răspuns:
_________
4. Completează:
A avut

15 lei

A primit

12 lei

Are acum

30 lei
23 lei
28 lei

65 lei
29
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EVALUARE

Încercuiește suma corectă:

1

15 lei 50 lei 60 lei

6 lei 7 lei 12 lei

45 bani 46 bani 47 bani

Adina are 14 lei, iar fratele ei are 15 lei.
Câți lei au împreună?

2

a

b

Răspuns: _____________
Câți lei a obținut Diana din vânzarea coronițelor?

Răspuns: _____________

3

Cum poți schimba suma de 10 lei în bancnote mai mici? Găsește trei soluții.

4

Gabriel a economisit 45 de lei. A mai primit de la tatăl său 16 lei. A plătit o excursie
la munte cu 39 de lei. Câți lei i-au mai rămas?

Răspuns: _____________
AUTOEVALUARE:
S
1 B
FB

30

S recunoaște operațiile, greșește calculele
2 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

S o soluție
3 B două soluții
FB trei soluții

S recunoaște operațiile, greșește calculele
4 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

Unitatea 4

MAȘINA TIMPULUI

.ǊTVSBSFBUJNQVMVJt4PBSFMFoTVSTǊEFMVNJOǊǷJDǊMEVSǊ

un an are 12 luni
ămână are 7 zile:
o săpt

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

itm

iercuri t

joi t vineri t sâmb

ni

i

În ț

ar ț

că

o zi are 24 de ore

lun

tm

du
ătă t

mi

ri:
u
ara n
p
m
oastră sunt patru anoti
primă
vara, vara, toamna, iarna

dimineață

amiază

seară

noapte

t Competențe vizate în această unitate: 1.4; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; 6.2
t Unități de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna, anul, anotimpul 31
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DIMINEAȚĂ
DUPĂ-AMIAZĂ
SEARĂ
NOAPTE

3
18

Observă poziția umbrei în diferite momente ale zilei.
Notează de fiecare dată ce se întâmplă.

NECESAR

dimineața
la prânz
după-amiaza
seara

PROIECT
Realizați un poster
cu informații
despre clepsidră
și ceasul solar.
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Unitatea 4

t#JGFB[ǊSǊTQVOTVSJMFDPSFDUF
6OBOPUJNQBSF

2 luni

3 luni

6 luni

0MVOǊQPBUFBWFB

24 ore

30 de săptămâni

30 de zile

0TǊQUǊNÉOǊBSF

5 zile

7 zile

10 zile

0[JBSF

4 ore

24 ore

12 ore

t4DSJF[JVBMVOBDBSFMJQTFǷUFEJOǷJSVMEBU
vineri, _____________, duminică
luni, _____________, _____________, joi
februarie, __________, aprilie, __________, _________, iulie, _________, septembrie
t$PNQMFUFB[ǊTQBǹJJMFDVEFOVNJSJMFBOPUJNQVSJMPS
După toamnă urmează _____________.
Înaintea verii este_____________.
t4DSJFUSFJMVOJDPOTFDVUJWFDBSFBVDFMFNBJNVMUF[JMF

t"OESFJQMFBDǊMBCVOJDJÔOWBDBOǹǊÔOUSP[JEFEVNJOJDǊǷJTFÔOUPBSDFQFTUFEPVǊTǊQUǊNÉOJ
În ce zi s-a întors Andrei de la bunici?
3ǊTQVOT_____________
t*PBOBBSFBOJPeste câți ani va împlini 9 ani?
3ǊTQVOT_____________

t Unități de măsură: ora , ziua, săptămâna, luna, anul, anotimpul 33
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t"OBBQMFDBUMBǷDPBMǊMBPSB
3ǊTQVOT_____________

ǷJTBÔOUPSTMBPSB$ÉUFPSFBTUBUMBǷDPBMǊ
B$

t$PMPSFB[ǊDVBMCBTUSVDǊTVǹBEJOESFQUVMBDUJWJUǊǹJJDBSFOFDFTJUǊNBJNVMUUJNQ

t7MBEWSFBTǊTFKPBDFMBDBMDVMBUPSEPVǊPSF ÔODFQÉOEDVPSB
*OEJDǊQFDBESBOFMFDFBTVSJMPSPSBMBDBSFÔODFQFTǊTFKPBDFǷJPSBMBDBSFUSFCVJFTǊÔODIJEǊDBMDVMBUPSVM

t6OöMNQFOUSVDPQJJBÔODFQVUMBPSBǷJTBUFSNJOBUMBPSB$ÉUFPSFBEVSBUöMNVM
3ǊTQVOT_____________
t.FSHÉOEDVNBǷJOB ESVNVMQÉOǊÔOTBUVMCVOJDJMPSEVSFB[ǊPSF
-BDFPSǊBKVOHFN EBDǊQMFDǊNMBPSB %FTFOFB[ǊQFDFBTVMEJOJNBHJOF
t4ǊQUǊNÉOBUSFDVUǊ EVQǊPSFMFEFǷDPBMǊ 7MBEBBWVUVSNǊUPBSFMFBDUJWJUǊǹJ
luni

marți

miercuri
joi
vineri
efectuarea unui
plantarea unui
Curățenie
UFOJT
WJ[JUǊMBNV[FV
FYQFSJNFOU QPNJǷPSÔOHSǊEJOB ÔODBNFSBMVJ
2 ore
3 ore
1 oră
ǷDPMJJoPSF
2 ore
Activitatea care a durat cel mai mult a fost în ziua de _____________, iar cea care a durat cel
mai puțin a fost în ziua de _____________.
" MDǊUVJFǷUFǹJǷJUVVOQSPHSBNQFOUSVBDUJWJUǊǹJMFQFDBSFMFWFJEFTGǊǷVSBTǊQUǊNÉOBWJJUPBSFEVQǊ
PSFMFEFǷDPBMǊ
34 t Unități de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna, anul, anotimpul

Unitatea 4

RECAPITULARE
1. Reprezintă orele:
în urmă cu o oră

acum

după două ore

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
t-BDFGPMPTFǷUF4PBSFMF
(desene, fotografii,
cuvinte, propoziții)
t0CTFSWBǹJJMF
experimentelor
realizate
2. Completează:
A treia lună a anului este _______________________. Luna septembrie urmează după
luna _____________________ .
A cincea zi a săptămânii este _____________________. Dacă azi este miercuri, ieri a fost
____________________, iar mâine va fi __________________.
3. Stabilește corespondențe:

4. Scrie în dreptul fiecărui eveniment anotimpul potrivit:
Crăciunul
– ______________
Ziua Internațională a Copilului – ______________
Paștele
– ______________
Începutul anului școlar
– ______________

Așază o plantă la fereastră
și una într-un loc ferit de
lumină. Observă timp de două
săptămâni ce se întâmplă cu
plantele. Notează observațiile.
35
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EVALUARE
1
Desenează ora indicată.

7:00

2

14:00

18:00

11:00

21:00

2:00

Completează:
ieri

azi
joi

mâine

luni
duminică

3

Scrie A în căsuțele din dreptul enunțurilor adevărate și F în cele false:

Săptămâna are 7 zile.
Luna septembrie e lună de primăvară.
Cea mai scurtă lună din an este luna februarie.
Cea mai lungă lună a anului este decembrie.
Prima lună de vară e luna iunie.
Ziua are 12 ore.

4

Tata are 35 de ani, iar mama are cu 3 ani mai puțin.
Câți ani au părinții împreună?

AUTOEVALUARE:
S
1 B
FB

36

S
2 B
FB

S
3 B
FB

S recunoaște operațiile, greșește calculele
4 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

Unitatea 5

STELE ȘI PLANETE

'JHVSJQMBOFǷJDPSQVSJt4PBSFMFoTVSTǊ
EFMVNJOǊǷJDǊMEVSǊ

cerc

dreptunghi

triunghi

pătrat

t Competențe vizate în această unitate: 1.4; 2.1; 2.2, 3.1; 5.2
t Figuri plane 37

Unitatea 5

cub

sferă

cilindru

cuboid

Colorează stelele cu galben, planetele cu maro, piramidele cu albastru, cilindrii cu
verde și cuburile cu roșu.
Scrie în tabel câte ai găsit
din fiecare.

38 t4PBSFMFoTVSTǊEFMVNJOǊǷJDǊMEVSǊt$PSQVSJ

Unitatea 5

1. Completează cu numerele corespunzătoare (aceeași figură reprezintă același număr):
+
–

–
+

=9
=1

=
= 10

+
–

=
=

2. Marchează cu x desenul alcătuit din 1 dreptunghi, 3 cercuri, 5 pătrate și 4 triunghiuri.

3. Scrie numerele triunghiurilor în ordinea descrescătoare a mărimii acestora.

1

2

3

4

5

6

7

4. Observă desenul și scrie semnul x în căsuța din dreptul propozițiilor care se potrivesc cu desenul.

Sferele sunt pe măsuță.
Copilul se joacă cu 10 cuburi.
Tabloul de pe perete are formă de pătrat.
Mai mult de 3 cuburi sunt verzi.
t Figuri plane și corpuri 39
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5. Desenează în stânga cercului de mai jos un triunghi. Deasupra triunghiului desenează un pătrat,
iar în cerc desenează un dreptunghi.

6. Colorează în desenul alăturat pătratele cu roșu, triunghiurile cu galben, cercurile cu albastru și
dreptunghiurile cu verde.

7. Calculează suma numerelor naturale din:
a) interiorul pătratului

b) exteriorul triunghiului

c) cerc și dreptunghi

17

3
31
13

20

8. Completează șirurile cu încă 5 elemente:

40 t Figuri plane și corpuri

75
21

25
10

42

39
56
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9. Observă desenul și scrie în căsuțe A pentru enunțurile adevărate și F pentru cele false:
În desenul din stânga este zi.
Acoperișurile caselor au formă de triunghi.
Ferestrele casei au formă de cerc.
În desenul din dreapta este întuneric.
În desenul din dreapta nu e soare.
10. Colorează figurile geometrice care nu sunt pătrate:

11. Încercuiește în dreapta corpul geometric care urmează în șirul:

12. Construiește un triunghi, un pătrat, un dreptunghi.
Poți construi și un cerc? De ce?
13. Decorează covorașul desenând 6 linii orizontale, 4 linii oblice, 8 dreptunghiuri, mai puțin
de 7 pătrate, mai mult de 9 triunghiuri și de două ori câte 5 cercuri.

t Figuri plane și corpuri t Soarele – sursă de lumină și căldură 41

Unitatea 5

15. Scrie în ordine crescătoare numerele
14. Pe ce parte a costumului clovnului sunt
naturale aflate în exteriorul cercului.
desenate mai multe figuri geometrice?
Desenează pătrate, cercuri, triunghiuri, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
dreptunghiuri, astfel încât ambele părți
7
ale costumului să conțină tot atâtea figuri
87 97
geometrice de fiecare fel.
17

37

57
78

47
74

– 2 puncte
– 3 puncte
– 4 puncte
– 5 puncte

16.

Nume Puncte
Ana
Mihai
17. Completează spaţiile punctate:
Un cub are ____ feţe în formă de _______
Un cuboid are ____ feţe în formă de _______ și ____ feţe în formă de _______
1

42 t Figuri plane și corpuri t Soarele – sursă de lumină și căldură

2

3

4

Unitatea 5

RECAPITULARE
1. Numără și scrie în tabel câte figuri
geometrice se află în imagine.

2. Câte bile se află în cutie?

Răspuns: __________
3. Unește cu o linie câte două figuri pentru a forma un dreptunghi după model:

4. Desenează un șir format din figuri geometrice în care:
a) un dreptunghi să se afle între un triunghi și un cerc;
b) două pătrate să se afle înaintea a două cercuri;
c) trei triunghiuri să se afle după două dreptunghiuri.
5. Află diferența numerelor din figurile geometrice de același fel:
23

43

18

77

10

62

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
Efectele negative
ale Soarelui asupra
Pământului
(desene, fotografii,
cuvinte, propoziții)
34

56

89

43

Unitatea 5

EVALUARE

1

Realizează corespondențele potrivite:

2

Observă regula și continuă șirurile
cu încă 3 figuri geometrice:

4

Calculează diferența numerelor
din interiorul pătratului și suma numerelor
din interiorul triunghiului:

3

Desenează un pătrat lângă
un cerc și un triunghi în
interiorul cercului:

97

46
30

2

AUTOEVALUARE:
S
1 B
FB

44

S
2 B
FB

S
3 B
FB

S recunoaște operațiile, greșește calculele
4 B recunoaște operațiile, un calcul corect
FB rezolvă totul corect

Unitatea 6

VINE VACANȚA!
Recapitulare finală

1. Scrie/Desenează:

__________

__________

39

45

2. Scrie numerele:

__
20

79
6

__

83
9

80

60
__

40

__

3. Colorează cu roșu cifra zecilor și cu verde cifra unităților:

5 4

8 0

4. Scrie cu cifre:
optsprezece: ___
șaizeci și cinci: ___

2 8

4 6

cincizeci și unu: ___
o sută: ___

3 6

7 7

șaptezeci: ___
treizeci și trei: ___

5. Scrie toate numerele formate din două cifre care au la unități cifra 6:
6. Scrie toate numerele formate din două cifre care au la zeci cifra 4:
45
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7. Scrie:
– cel mai mic număr de două cifre care are cifra zecilor 6: ___
– cel mai mare număr de două cifre care are cifra unităților 4: ___
– cel mai mic număr de două cifre care are cifra zecilor egală cu cifra unităților: ___
– cel mai mare număr de două cifre format numai din zeci: ___
8. Scrie numerele care lipsesc pe axa numerelor:

__
59

__
__

64
__

__
__

__
67

__
__

__

9. Completează numerele caselor:

76

79 77

78

10. Continuă numărarea:
36 37 __ __ __ __
25 23 __ __ __ __
11. Scrie numerele:
– cuprinse între 27 și 32:

– cuprinse între 94 și 88:

46

16 18 __ __ __ __
20 25 __ __ __ __

53 52 __ __ __ __
90 80 __ __ __ __

Unitatea 6

12. Scrie numerele apartamentelor:

13. Încercuiește cu roșu numerele mai mici decât 48 și cu verde numerele mai mari decât 52.
65
39
51
46
55
24
50
53
44
84
14. Completează:

35

36

51

15

42 <

__

__ <

80

25

25

28

48

__ =

77

__ >

__

15. Ordonează:
– crescător numerele: 33, 35, 23, 32, 53, 25
– descrescător numerele: 44, 54, 45, 46, 64, 55

__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __

16. Scrie cel mai apropiat număr format din zeci pentru fiecare număr dat:

82

80

68

54

22

46

17. Scrie culorile cuburilor în ordinea crescătoare a numerelor de pe ele:

portocaliu

__________ __________ __________ __________ __________
47
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18. Calculează:

10 +
5

20 +
6

12 +
5

17 –
10

15 –
3

28 –
20

24 +
2

13 +
14

11 +
20

9+
7

15 +
8

80 –
50

sumă

termen
23
31
28
13
78

termen
10
11

19. Completează:
termen
termen
13
6
20
8
15
9
8
43

25
63

diferență

21
6
51

20. Identifică regula și completează:

14

27

21

__

10

__

17

6

11

24

31

__

__

15

__

27

5

?

12
21. Calculează și completează:

48

?

__
16

Unitatea 6

sau

?

49

Unitatea 6

sau

50

?

Unitatea 6

Rezolvă pe caiet problemele:
1. Ștefan s-a născut acum 8 ani. Sora lui, Ștefania, este cu 3 ani mai mică decât el. Câți ani
are Ștefania?
2. În clasă sunt 25 de scaune pentru elevi. Dacă 6 scaune sunt goale, câți elevi sunt în clasă?
3. În tabăra de la Sibiu vor merge 13 fete și 15 băieți. Câți copii vor merge în tabără în total?
4. Din cutia cu creioane colorate, Valeria a folosit creionul roșu, pe cel galben și pe cel verde.
Câte creioane erau în cutie, dacă au rămas 9 creioane nefolosite?
5. La parcul acvatic sunt 12 colaci mici, 10 colaci medii și 5 colaci mari. Câți colaci sunt în total?
6. Într-un coș sunt 50 de narcise. Mama face trei buchete, din 11, 9 și 15 flori. Câte flori au rămas
în coș?
7. La Muzeul de Științe Naturale s-au vândut într-o oră 28 de bilete pentru copii și pentru adulți.
Câte bilete au fost pentru copii, dacă pentru adulți au fost 6 bilete?
8. În parc sunt 23 de copii cu role și biciclete. Câți copii sunt cu bicicleta, dacă 8 copii sunt cu rolele?
9. Simona are o colecție de 21 de frunze. Câte frunze va avea după 4 zile dacă adaugă câte
2 frunze în fiecare zi?
10. Fiecare copil aduce câte 5 baloane pentru serbare. Au ajuns deja 6 copii. Câte baloane
au ei în total?
11. Cornel are 15 baloane. El dă fiecărui coleg câte 3 baloane. Câți copii vor primi baloane?
12. Tata are 33 de ani. Aurel este cu 24 de ani mai mic decât tata și cu 51 de ani mai mic decât
bunicul. Câți ani are bunicul?
13. La Grădina Zoologică sunt 5 urși mari și mici. Câți urși ar putea fi de fiecare fel? Câte soluții
are problema?
14. Într-o cutie sunt 10 bile albe, negre și roșii. Bilele albe sunt cele mai puține. Câte bile de fiecare
fel ar putea fi? Găsește cel puțin trei soluții.
15. Mama a pregătit pentru ziua de naștere a Mariei 13 prăjituri cu frișcă și 12 prăjituri cu ciocolată.
Va primi fiecare dintre cei 24 de colegi ai Mariei cel puțin o prăjitură?
51
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16. Dintr-o cutie cu lapte se pot umple 5 căni. Sunt suficiente 2 cutii cu lapte pentru ca 12 copii
să primească fiecare câte o cană? Explică răspunsul tău.
17. Irina va merge la bazin zilnic în lunile iulie și august. De câte ori va merge Irina la bazin?
18. Ziua de 1 iunie este sâmbăta. Câte zile de duminică sunt în luna respectivă?
19. Cornel pleacă marți la bunici și stă 10 zile. În ce zi a săptămânii se întoarce acasă?
20. Carmen are 13 flori, iar Mihaela are cu 2 flori mai multe. Câte flori au cele două fete împreună?
21. Mihai, Dan și Cristi sunt cu bicicletele în parc. Mihai a făcut 13 ture, Dan cu 3 ture mai multe
decât Dan, iar Cristi cu 5 ture mai puține decât Dan. Câte ture a făcut Cristi?
22. Care număr este cu 18 mai mic decât suma numerelor 12 și 17?
23. Din suma numerelor 13, 9 și 27 scade cel mai mare număr de două cifre mai mic decât 20.
Ce număr ai obținut?
24. Află numărul care este cu 67 mai mare decât diferența numerelor 51 și 18.
25. Cum pot plăti un puzzle care costă 35 de lei dacă am în pușculiță 3 bancnote de 10 lei,
4 bancnote de 5 lei și 5 bancnote de 1 leu? Găsește trei soluții.
26. Mihai și Vlad au împreună 20 de lei. Mama le mai dă 6 lei. Le ajung banii să cumpere o minge
de fotbal care costă 28 lei?
27. Un stilou și o gumă costă 25 de lei. Un stilou și un creion costă 27 de lei. Ce obiect este mai
scump: guma sau creionul?
28. Anca are două bancnote de 10 lei și Maria are 7 bancnote de 1 leu. Câți lei au împreună?
29. Drumul cu autobuzul de la București la Ploiești durează 2 ore, iar drumul de la București la Sibiu
durează cu 3 ore mai mult. La ce oră ajunge Ana la Sibiu dacă pleacă la ora 9 din București?
30. În vacanță, Mirela va merge o săptămână la mare, va sta toată luna iulie la bunici și va petrece
5 zile la verișoara ei din Iași. Câte zile va rămâne acasă, dacă întreaga vacanță durează 85 de zile?
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Unități de măsură
1. Bifează răspunsurile corecte:
Capacitatea acvariului se poate măsura cu:
cana

sticla

butoiul

Lungimea sălii de clasă se poate măsura cu:
palma
creionul
pasul

Un butoi cu apă se poate umple mai repede cu:
paharul
găleata
sticla
2. Măsoară și scrie:

3. Colorează cu galben căsuța corespunzătoare obiectelor care pot fi măsurate cu paharul
și cu verde căsuța corespunzătoare obiectelor care pot fi măsurate cu palma.

4. Dintr-o sticlă cu apă se pot umple 4 pahare de același fel.
Câte pahare se pot umple cu apa din 3 sticle?
Desenează!
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1. Completează:
MAI 2014
L

M

M

5

6

7

12

13

19

20

26

27

S

D

J

V

1

2

3

4

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

31

Luna mai are _____________ zile
Zilele de luni sunt _____________.
Ziua de 25 mai este în a ______ săptămână din lună, într-o zi de _______.

2. Scrie data nașterii tale (ziua și luna).
3. Miruna a ieșit în parc la ora 15 și a stat 3 ore. La ce oră s-a întors acasă?
Răspuns: _____________
4. Violeta a mers în vacanță în tabără și a stat o săptămână și 2 zile, iar fratele ei a stat 10 zile.
Care dintre frați a stat mai mult în tabără și cu cât?

PROIECT

ȘI NOI
PROTEJĂM NATURA!
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t0SHBOJ[BǹJWǊ
ÔOQBUSVHSVQF VOBQFOUSV
fiecare anotimp.
t%JTDVUBǹJÔOHSVQEFTQSF
caracteristicile anotimpului.
t$VNQPUDPQJJJTǊÔOHSJKFBTDǊ
natura în fiecare anotimp?
(referiți-vă la aer, apă,
pământ, plante și animale)
t4DSJFǹJJEFJMFWPBTUSF
pe frunze decupate
din hârtie verde.
t3FBMJ[BǹJMBOJWFMVMDMBTFJ
Copacul micului ecologist.

Unitatea 6

2. Podeaua unei bucătării este ornată cu
1. Completează cu
, astfel
încât pe fiecare rând, coloană și diagonală fiecare plăci de gresie astfel:
figură geometrică să fie desenată o singură dată.

Desenează următoarele 4 plăci de gresie.
3. Calculează suma numerelor din interiorul cercului și al pătratului. Calculează diferența numerelor
din exteriorul pătratului.
30

21
20

10

7

4. Scrie coordonatele figurilor și corpurilor geometrice:
A
B
B-2

C
D
E
1

2

3

4

5

5. Bogdan se joacă cu 15 cuburi. Pe primul rând aranjează 5 cuburi, deasupra acestora 4,
apoi 3, 2 și pe ultimul îl așază în vârf. Câte cuburi are în înălțime construcția lui Bogdan?

Răspuns: _____________
55

Unitatea 6

EVALUARE 1
1. Scrie cu cifre numerele:
treizeci și patru: ___ optsprezece: ___

cincizeci: ___

o sută: ___

2. Completează cu numerele care lipsesc:
42 43 __ __ __
16 18 __ __ __

81 80 __ __ __ __
65 60 __ __ __ __

3. Încercuiește numărul mai mare din fiecare pereche:
31 și 13

53 și 35

48 și 48

14 și 44

4. Scrie culorile cuburilor în ordinea descrescătoare a numerelor de pe ele.

__________ __________ __________ __________ __________ __________
5. Află suma și diferența numerelor cuprinse între 11 și 14.

6. În microbuz sunt 14 copii așezați pe scaune și 5 scaune goale. Câte persoane poate transporta
microbuzul?

7. Observă regula. Continuă să desenezi încă 5 sticle.
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8. Diana are 27 de lei. Ea își cumpără un stilou de 23 de lei. Câți lei mai are Diana?

Răspuns: _____________
9. Ceasul mamei arată ora 11. Acesta este cu o oră în urmă. Care este ora reală?

Răspuns: _____________
10. Completează cu numere potrivite. Aceeași figură reprezintă același număr.
+
–

=
=

8
5

+
–

=
=

11. Bifează enunțurile adevărate:
Transformarea apei din stare solidă în stare lichidă se numește topire.
Scheletul reprezintă totalitatea oaselor din corpul omenesc.
Tulpina unei plante are rolul de a fixa planta în pământ.
Soarele este o stea.
Vântul este o sursă de energie.
12. O carte costă 23 de lei, iar un atlas este cu 8 lei mai scump. Câți lei plătește Irina pentru o carte
și un atlas?

Răspuns: _____________
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EVALUARE 2
1. Scrie toate numerele de două cifre care au cifra zecilor 5 și sunt mai mici decât 55.
2. Completează cu numerele care lipsesc:
__ 36 __ __ 39
16 19 22 __ __

__ __ 69 __ 67
__ 80 70 __ __

3. Completează cu <, >, =:

34

43

65

65

21

20

75

55

4. Scrie numele copiilor în ordinea crescătoare a numerelor de pe tricouri:

67

Aurelia

76

Anca

17

Gelu

16

77

Radu

Bianca

37

George

_________ _________ _________ _________ _________ _________
5. Calculează:
tTVNBOVNFSFMPSǷJ@@@@@@@@@@@tEJGFSFOǹBOVNFSFMPSǷJ@@@@@@@@@@@
6. %JOUSPTUJDMǊDVTVDTFQPUVNQMFQBIBSF*POVǹBSFEFQBIBSF
Câte pahare goale îi rămân după ce folosește tot sucul din sticlă?

7. Mama și fiica merg împreună în parc. Mama are pasul mai mare decât fiica.
$JOFGBDFNBJNVMǹJQBǷJNBNBTBVöJDB
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8. Andrei are 14 lei. Tata îi mai dă 13 lei.
Câți lei are acum Andrei?

Răspuns: _____________
9. Bunica vine la noi în vizită vineri și va pleca peste trei zile.
În ce zi a săptămânii va pleca bunica?

10. Continuă șirul cu încă 6 figuri geometrice:
11. Bifează enunțurile adevărate:
Transformarea apei din stare lichidă în stare de vapori se numește evaporare.
Stomacul este responsabil cu respirația.
Frunza este numită și „bucătăria plantei“.
Plantele au nevoie de lumina și căldura Soarelui ca să se dezvolte.
Valurile mărilor și oceanelor sunt o sursă de energie.
12. Iulia are 7 ani, iar fratele ei, Silviu, este cu 4 ani mai mare.
Câți ani are mama celor doi copii, dacă este cu 24 de ani mai mare decât Silviu?

Răspuns: _____________
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EVALUARE 3
1. Scrie toate numerele de două cifre care au cifra unităților 7 și sunt mai mici decât 60.
2. Numără:
tEFMBMB
tEFMBMB
tEJOEPJÔOEPJ EFMBMB
tEJODJODJÔODJODJ EFMBMB
 ·ODFSDVJFǷUFOVNFSFMFNBJNJDJǷJTVCMJOJB[ǊOVNFSFMFNBJNBSJEFDÉU

33

83

18

38

13

39

 4DSJFOVNFMFBOJNBMFMPSÔOPSEJOFBEFTDSFTDǊUPBSFBOVNFSFMPSöFDǊSVJB

67

66

76

16

77

17

_________ _________ _________ _________ _________ _________
 $ÉUFøPSJBVÔNQSFVOǊ
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6. Carmen a scos din fântână 3 găleți cu apă. Cu apa dintr-o găleată umple 3 vase.
Câte vase umple cu apa din toate cele 3 găleți?

7. Miruna are 20 de lei.
Câți lei mai trebuie să strângă pentru a-și cumpăra un DVD cu jocuri care costă 31 de lei?

8. Ionuț s-a născut în luna februarie, iar Bogdan s-a născut în luna octombrie a aceluiași an.
Care băiat este mai în vârstă?
9. Calculează suma numerelor din interiorul pătratului
și diferența numerelor din interiorul dreptunghiului.
4
10
68

45
32

10. Bifează enunțurile adevărate:
Transformarea apei din stare lichidă în stare solidă se numește fierbere.
Inima asigură circulația sângelui.
Rădăcina fixează planta în pământ.
Soarele este o sursă de căldură.
Ochiul, nasul și urechea sunt organe de simț.
11. Claudia are 45 de timbre și Cosmin are 23 de timbre. Ei așază 50 de timbre într-un album.
Câte timbre le rămân?

Răspuns: _____________
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EVALUARE 4
1. Scrie cu cifre numerele formate din:
cinci zeci și șase unități: ______
zece și trei unități: ______

opt zeci și opt unități: ______
zece zeci: ______

2. Continuă numărarea:
56 57 __ __ __
21 19 __ __ __

73 72 __ __ __
30 35 __ __ __

3. Compară numerele, folosind unul din semnele <, >, =:

50

15

34

43

89

90

48

48

61

16

4. Scrie numele fructelor în ordinea crescătoare a numerelor de pe ele:

63

36

66

33

30

60

_________ _________ _________ _________ _________ _________
5. Află suma și diferența numerelor mai mari decât 38, dar mai mici decât 41.

6. Într-o cutie intră 30 de cărți. Magda a pus deja în cutie 18 cărți.
Câte cărți ar trebui să mai pună ca să umple cutia?

7. Observă regula. Desenează încă 5 elemente:
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8. Sorin pleacă în excursie. Drumul durează 11 ore.
Câte ore mai are de mers dacă au trecut 8 ore de când a plecat de acasă?
Răspuns: _____________
9. Ceasul de perete arată ora 13:30. Diana trebuie să plece la bunici peste o oră.
La ce oră ajunge dacă drumul până la bunici durează 30 de minute?

10. Calculează suma numerelor aflate în interiorul pătratului:
33 12
61
8
17 1429

11. Bifează enunțurile adevărate:
Când e foarte cald, apa de la suprafața lacului se evaporă.
Coloana vertebrală are rol de susținere a corpului.
Rădăcina unei plante are rolul de a fixa planta în pământ.
Lumina și căldura Soarelui ajută viețuitoarele să se dezvolte.
Copiii nu pot participa la economisirea energiei pentru că sunt prea mici.
12. Trei frați au citit împreună 85 de pagini într-o zi. Primul frate a citit 23 de pagini, și al doilea
a citit cu 7 pagini mai multe.
Câte pagini a citit al treilea frate?

Răspuns: _____________
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