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PREFAȚĂ
Învățarea poate fi un proces dificil. Din fericire sau nefericire, învățarea timpurie nu se realizează separat, 

pe bucățele, deși părinții și educatorii ar prefera poate ca numerele să țină de matematică, iar experimentele 
de științe.

Dar ceva extraordinar se petrece atunci când diversele domenii ale cunoașterii și învățării sunt interco
nectate, iar copiii dobândesc simultan atât cunoștințe, cât și experiență de viață. Ca so spunem mai simplu, 
tot mai mulți copii știu cum să „unească punctele“ din viața reală, iar conexiunile mentale se fac firesc, parcă 
de la sine.

Ce înseamnă asta? Că avem copii din ce în ce mai deștepți, adaptați și pregătiți pentru noi abilități cognitive.
Cărțile din seria „Minte sclipitoare“ contribuie prin exerciții atractive la realizarea legăturilor neuronale 

întrun mod distractiv, antrenant pentru cei mici.
Și nu uitați! Activitățile și exercițiile din aceste cărți nu înlocuiesc învățarea continuă, pe care dumneavoastră 

ca părinți, educatori sau învățători trebuie să o desfășurați pe tot parcursul copilăriei.
Sperăm că aceste cărți nu doar vor menține trează atenția copiilor, ci vor contribui în mod creativ la procesul 

de învățare.
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1. Care este minuscula  
lui Q? Încercuiește-o.

3. Ce viețuitoare trăiește 
în apă? Încercuiește.

2. Taie numărul care arată 
câte degete sunt deschise.

4. Taie cercul  
colorat.



M _ R
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5. Trage o linie de la cal la trăsură.

7. Colorează cu negru 
pătratele care au numărul 1 

în interior.

6. Scrie litera care lipsește.

8.Încercuiește floarea.

1

2

1 1

12

2

2
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9.
Ai voie să iei bomboane de 
la un străin? Încercuiește 

răspunsul.

11. Trasează literele.

10. Unește punctele pentru 
a completa desenul.

12. Colorează fluturele 
folosind codul culorilor. 13. Încercuiește animalul 

care are 4 picioare.

DA NU

1) VERDE    2) PORTOCALIU  3) MARO
4) ALBASTRU   5) VIOLET   6) GALBEN
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15. Colorează cu ROȘU și 
NEGRU cercurile de pe 

gărgăriță.
14. Încercuiește imaginea 

soarelui.

16. Încercuiește animalul 
sălbatic. 17. Trasează cercul pe 

linia punctată.
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19. Încercuiește obiectul 
pe care îl porți când 

afară plouă.
18. Încercuiește animalele 

care trăiesc în junglă.

20. Colorează DOAR 
coada câinelui. 21. Încercuiește literele 

care se află înainte  
și după I.

I

HK

J



25. Ce formă are felia de 
pizza? Bifează răspunsul.

8

23. Încercuiește partea 
corpului care te ajută  

să auzi.
22. Câte cercuri sunt? 

Încercuiește numărul 
corect.

c) 3

b) 2

a) 1

24. Ce vehicul te ajută să 
traversezi apa? Taie cu  

o linie imaginea.



27. Câte sărituri a făcut 
iepurașul? Încercuiește 

răspunsul.
26.

Încercuiește obiectul care 
devine mai mare atunci 

când sufli aer în el.

28. Taie ce nu se potrivește.

29.
Dacă un coleg îți  

cere un creion, i-l dai? 
Încercuiește răspunsul.

9

c) 3b) 2a) 1

DA NU



31. Cu ce literă începe numele 
obiectului din imagine?

32. Ce număr se află înaintea 
celui pe care iepurașul îl 

ține? Taie răspunsul.

30. Câte ace are ceasul? 
Încercuiește numărul.

db ca1 2 3

5  4  3  2

33. Încercuiește ce îți 
oferă lumină.

10



35.
Trasează în cerc o linie 
verticală de sus până 

jos, care să treacă prin 
punctul din centru.

34. Cu ce vopsești peretele? 
Încercuiește răspunsul.

36. Încercuiește becul 
care nu luminează. 37. Colorează formele 

care sunt mai multe.

.

11



39.
Ce castron trebuie 

să aleagă un cățeluș 
căruia îi este sete? 

Încercuiește răspunsul.

38. Încercuiește partea 
corpului care te ajută la 

mirosit.

40. Alege fragmentul care 
completează imaginea.

1 2 3

PĂL _ RIE

12

41. Completează spațiul 
liber pentru a obține 

cuvântul.
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42. Încercuiește obiectul 
care NU e jucărie. 43. Ce spui când cineva îți 

oferă un cadou? Bifează 
răspunsul corect.

44. Colorează forma care  
e făcută din linii drepte. 45. Taie ce nu se potrivește.
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47.
Bifează numărul care 
este mai mic decât cel 

pe care îl indică săgeata.

48. Potrivește fiecare pui  
cu mama lui. 49. Încercuiește băiatul 

care zâmbește.

46.
Ce viețuitoare trăiește 
în cuib? Încercuiește 

imaginea corectă.

4  5  7  2



DA NU

53. Unde locuiește o albină? 
Încercuiește răspunsul.

54. Cine poate stinge un 
incendiu? Încercuiește 

răspunsul.

52. Care e rezultatul? Scrie 
răspunsul în casetă.

50. Taie imaginile colorate 
cu VERDE. 51. Citim de obicei de jos în 

sus? Bifează răspunsul.

1 + 1 =

15



58. Colorează oricare 3 imagini.

59.Bifează acea parte a corpului al cărei nume începe cu litera O.

56. Trasează linii prin care 
să unești literele mari 

cu cele mici.

57.
Desenează o stea pe 

hainele care se poartă 
când este frig afară.

55. Ce este dulce? 
Încercuiește imaginea.

B

q

D

b

P

d

Q

p

16



60.
Unește numerele de 

la 1 la 10 pentru a 
completa peștele.

62. Colorează imaginea  
din dreapta. 63. Încercuiește animalul 

care ne oferă lapte.

61. Potrivește fiecare 
animal cu hrana lui.

câine grâu

pisică os

găină șoarece

17



64.

66.

Unește cu câte o linie fiecare cățel cu mama-câine, 
fără a atinge vreun alt animal.

65. Câte luni poți vedea pe cer? Bifează 
numărul corect.

Cine miaună? 
Încercuiește animalul. 67. Ce vehicul nu are roți? 

Încercuiește răspunsul 
corect.

c) 3b) 2a) 1 d) 4

18
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68. Colorează florile  
așa cum cer numerele.

70.
Câte culori vezi în 

înghețată? Încercuiește 
numărul corect.

71.
Ce preferi într-o zi 

călduroasă? Încercuiește 
răspunsul.

69. Trasează litera Y.

4 – roșu; 3 – roz; 2 – albastru; 1 – portocaliu
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74. Citește propozițiile  
cu voce tare.

72. Încercuiește imaginea 
care redă un obicei 

sănătos.
73. Unește punctele pentru  

a completa dinozaurul.

75.
Câte fructe de mango 

sunt în coș? Încercuiește 
numărul corect.

Îmi place să mă joc.

Îmi place să mă joc în parc.

Îmi place să mă joc în parc în leagăn.



77. Încercuiește obiectul pe 
care nu-l vezi în parc.

79. Încercuiește ce te ajută 
să cumperi lucruri.78.

Cui aparține asta?  
Trage o linie de la desenul 
de sus la animalul potrivit.

76. Încercuiește alimentul care 
îți poate strica dinții.

21



80. Ce poți împinge? 
Încercuiește imaginea.

83. Încercuiește 
vehiculul mai mare.

81.
Care este 

viețuitoarea? Taie 
imaginea cu o linie.

84.
Ce găsim în natură în mai 
multe culori? Alege între 

cele două imagini.

82. Scrie litera care lipsește.

P E N    R

22



85. Scrie cifra care lipsește  
pe balon.

87. Colorează norul.

86. Încercuiește puiul.

88. Taie ce nu se potrivește.

7 9
10

23



89. Încercuiește prima literă 
a denumirii obiectului pe 

care dormi.

91. Încercuiește obiectul  
pe care îl folosești când  

e întuneric.

90. Încercuiește grupul care 
are mai multe obiecte.

92.
Care dintre cele două fete 
pare că se duce la școală? 

Bifează caseta din dreptul ei. 

O P

B R

24



93. Ce se potrivește 
cu periuța de 
dinți? Taie cu o 
linie răspunsul.

95. Ce vei arunca la coș  
în fiecare caz? Taie  

cu o linie.

94. Ce obiect se poate sparge 
dacă îl scapi? Încercuiește-l.

96.
Ce lucru NU trebuie să 
atingi? Taie cu o linie 

răspunsul.
97.Care dintre lucruri aparține 

unei păsări? Bifează. 

25



99.Bifează obiectele pe care le 
păstrăm în bucătărie.98. Ajută pisica să 

ajungă la puiul ei.

100. Taie tricoul care are  
cu 1 mai mult decât  

cel cu 14.
101. Taie animalul care 

are coarne.

12
13

14

15

26



105. Poți număra petalele 
florii? Scrie numărul.

103.
Unește punctele 

pentru a completa 
imaginea înghețatei.

102.
Încercuiește 

vehiculul pe care îl 
poți parca acasă.

104.Scrie litera care lipsește 
pentru a completa 

cuvântul.

M _ Ș I N Ă

27



106. Taie cu o linie 
televizorul. 107. Încercuiește ce 

vezi la grădina 
zoologică.

108. Colorează cu ROȘU 
toate baloanele. 109. Trasează litera.

28



110. Ce număr 
urmează? Scrie-l 

în casetă.
111. Încercuiește animalul 

numit regele junglei.

10 

fermă râu copac

112.
Unește prin linii 

rucsacul școlarului cu 
obiectele care se găsesc 

de obicei în el.

113. Unde întâlnești acest 
animal? Încercuiește 

răspunsul.

29



114. Colorează steaua 
conform conturului. 115.

Care dintre acestea 
sunt imagini ale gurii? 
Bifează răspunsurile.

116.
Încercuiește 

îmbrăcămintea  
de bebeluș. 117. Colorează 

acoperișul casei.

30



118.
Ești prietenos cu 

animalele? Bifează 
răspunsul.

119. Adună și scrie 
rezultatul.

2 2+
=

120. Care dintre camere  
e curată? Bifează. 121.

Ce poți bea? 
Încercuiește 
răspunsul.

Da

Nu

31



122. Unde trăiesc regele și 
regina? Încercuiește.

124.
Câte degete deschise 

are maimuța? 
Încercuiește răspunsul.

123.Taie cu o linie animalul 
care are pete.

125. Bifează doar fructele.

3 5 6 8 9
32



126.
Ce vezi uneori după 

ce ploaia a stat? 
Încercuiește răspunsul.

128. Trasează și scrie  
litera R.

127. Colorează frumos 
curcubeul.

129. Câte brioșe are 
iepurele? Încercuiește 

răspunsul.

1
2
3
4

1
2
3
4

33



130.
Încercuiește 

partea cu care 
mesteci mâncarea.

132. Desenează câte 
un balon la fiecare 

sfoară. Scrie numărul 
de baloane în casetă.

131.
Încercuiește imaginea 

care înfățișează o zi 
însorită.

133.
Completează spațiul 
liber pentru a obține 

numele păsării.

CI_ARĂ
34



134.
Numără vârfurile 

steluței. Încercuiește 
răspunsul.

136. Ce folosești pentru a 
tăia legumele? Taie 

obiectul.

135. Taie cu o linie animalul 
cu nume mai scurt.

137. Completează 
desenul trasând 

peste liniile subțiri.

33 44 55

35



138. Citește propozițiile 
cu voce tare. 

Bifează în dreptul 
lor după ce ai citit.

140. Încercuiește persoana care trage.

139. Taie cu o linie numerele 
care sunt înaintea lui 20.

141. Bifează obiectele  
care nu se pot deplasa.

Îmi place jeleul.

Îmi place jeleul de mango.

Îmi place și jeleul din mai multe fructe.

19 10 20

25 9

36



142. Încercuiește fata  
care cântă.

144.
Colorează alimentul pe 

care îl gătești înainte  
de a-l mânca.

143. Taie cu o linie imaginile 
ale căror nume încep 

cu litera p.

145. Taie ce te înțeapă 
când atingi.

37



146. Bifează planeta 
Pământ.

148. Taie litera mică 
corespunzătoare lui R.

147. Colorează Pământul cu 
MARO și ALBASTRU.

149.
Câte cozi vezi în 

imagine? Încercuiește 
răspunsul.

150. Încercuiește obiectul 
care e mai ușor.

rr nn kk

2 5 3
38



152.
Colorează 
forma care 
arată așa:

151.
Taie obiectul pe care îl 

folosești pentru a șterge 
urmele de creion.

153. Bifează minuscula 
literei pe care o ține 

iepurele.
154. Numără liniile negre  

de pe corpul zebrei, 
apoi scrie numărul.

G

q b g
39



155. Taie animalul care se 
cațără în copaci.

157. Încercuiește 
obiectele care au 

capac.

156.
În ce păstrăm 

dulceața? Încercuiește 
răspunsul.

158. Taie cea de-a doua 
literă a alfabetului.

H K

B

40



159. Încercuiește 
lumânarea 
din mijloc.

161.
Bifează camera 

curată și taie camera 
dezordonată.

160. Taie cu o linie 
adăpostul leului.

162. Trasează linia punctată 
pentru a completa 
imaginea. Scrie în 

casetă prima literă cu 
care începe numele 

animalului.

41



163. Trasează litera L.

165. Taie cu o linie insectele.

164. Numără cărțile. 
Încercuiește răspunsul.

166.Încercuiește obiectul pe 
care îl folosești când e 

foarte cald.

33 55 77

42



169. Bifează obiectul 
care are ceva 

comun cu tortul.

167.
Trasează drumul pe care 
camionul de înghețată 
trebuie să-l parcurgă  

pentru a ajunge la copii.

168. Taie partea corpului care 
te ajută să ții creionul.

171. Care dintre cele de mai 
jos e cel mai mare în 

realitate? Încercuiește.

170. Unde păstrezi 
înghețata acasă? 

Încercuiește răspunsul.

43



172. Încercuiește mielul.

174.Adună baloanele. Scrie 
numărul.

173. Trasează linii de la 
fiecare imagine la 

litera cu care începe 
numele ei.

175. Unde fierbe apa? 
Încercuiește imaginea.

176. Care este brutarul? 
Bifează răspunsul.

F

B

M
+

+

= _____

= _____
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177. Încercuiește ce nu 
se potrivește.

179. Ce număr arată 
săgeata? Bifează 

răspunsul.

178.
Încercuiește imaginea 
care reprezintă opusul 

lui ÎNALT.

180. Taie cu o linie 
viețuitoarea cu  

8 picioare.

10 11 12
45



181. Trasează linii de la 
produse la animalele 

care ni le oferă.

183. Încercuiește obiectul 
care spală rufe.

182. Colorează cercul  
ca și conturul.

184.
Cu câte baloane 
a rămas Tigrișor? 
Bifează numărul.

2

3

4

46



185.
În ce vehicul intră mai 
mulți oameni? Bifează 

răspunsul.

187. Colorează cu 
violet doar forma 

curbată.

189.
Ce urmează sub 

această linie? Bifează 
răspunsul.

186. Încercuiește imaginea 
care prezintă un loc 

de joacă.

188. Încercuiește 
imaginea mai 

înaltă.

2

3

4

47

O, brad frumos, o, brad frumos, 

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

a) Ai sosit de prin nămeţi

b) Cu cetina tot verde.



190. Ar trebui să traversezi 
strada? Încercuiește 

răspunsul.

Da Nu
192.Găsește drumul pe care 

prietenii trebuie să 
meargă ca să ajungă acasă.

191.
Unde se duc oamenii 

când sunt bolnavi? 
Bifează răspunsul.

193. Ce imagine arată 
furia? Încercuiește-o!

48



194. Bifează forma care este 
tăiată pe jumătate.

198. Colorează ochii 
crabului.

196. Încercuiește imaginile  
pe care le vezi pe plajă.

195. Ce parte a corpului are 
degete? Încercuiește-o.

197. Încercuiește 
majuscula pentru i.

199. Ce număr urmează 
după 12? Pune o bifă 

în dreptul lui.

K L

I

49
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201. Taie obiectele pe care 
le găsești într-o clasă.200. Încercuiește animalul 

care trăiește în apă.

202. Bifează aparatele 
electrice. 203.

Care dintre cele 
două strălucește pe 

cer? Încercuiește 
răspunsul.

50



204. Câte sărituri va face cangurul ca să ajungă la 
minge? Încercuiește răspunsul.

205.
De ce au nevoie 

copacii ca să crească? 
Încercuiește.

207. Cine NU ar trebui să 
conducă o mașină? 

Taie răspunsul.
208. Ce spui atunci când 

greșești? Bifează 
răspunsul.

206. Ce folosești ca 
să pictezi? Taie 

imaginea.

ÎMI PARE RĂU!

MULŢUMESC!

51
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209. Câte urechi vezi? 
Bifează răspunsul 

corect.

211.
Cu ce poți să 
călătorești în 

spațiu? Încercuiește 
răspunsul.

210. Taie cu o linie 
animalul care latră.

212.
Poți să spui ce se află 

în chenar? Încercuiește 
cuvântul corect.

213. Taie imaginea care 
se potrivește cu

52

4 2 3
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214. Rezolvă și scrie 
rezultatul în 
spațiul liber.

217. Încercuiește 
leguma verde.

216. Încercuiește imaginea unei zile de iarnă.

215. Încercuiește 
animalul care se 

târăște pe pământ.

218.
Bifează imaginea  

al cărei nume începe 
cu litera c.

5 – 4 = 

3 + 2 = 

53



219. Taie numărul 20.

221. Ce face băiatul din 
imagine? Bifează 

răspunsul.

220. Câte degete avem? 
Taie numărul.

222. Trasează o linie de la 
minge la poartă.

223. Încercuiește cel mai mic  
și cel mai mare animal.

54
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19 20
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229. Ce formă au roțile? 
Coloreaz-o cu maro.

224. Câte pătrate sunt 
mai jos? Încercuiește 

numărul corect. 

226. Bifează tot ce 
vezi la fermă.

228. Încercuiește fața care 
pare tristă.

225.Taie cu o linie animalul 
care are blană.

227. Încercuiește 
imaginea care  
are formă de

55
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230. Colorează cu galben 
leul.

233. Bifează partea care 
lipsește din cerc.

231. Încercuiește steaua 
violet.

232. Scrie literele care 
lipsesc.

234.
Ajută puișorul să 

ajungă la mama-găină. 
Trasează o linie pentru 

a marca drumul.

E G H
...

...
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235. Încercuiește 
costumația de doctor.

237. Ce face animalul din 
imagine? Încercuiește 

cuvântul.

239. Bifează alimentul  
de la care îți ia 

gura... foc.

236.Taie cu o linie melcul.

238. Cât fac 5 + 3?  
Încercuiește răspunsul.

240. Ce obișnuiești să 
folosești pentru părul 

tău? Bifează.

8
5

3
9
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241. Scrie litera care 
lipsește.

243.
Numără picăturile de 

de ploaie. Încercuiește 
răspunsul.

242.
Scrie litera potrivită 
pentru a completa 

cuvântul.

245.
Încercuiește partea 

corpului care te ajută 
să mergi.

244. Cine este profesorul? 
Bifează răspunsul.

W X
Z
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246. Ce urmează?  
Bifează răspunsul.

248.
Câte cornete cu 

înghețată ține micul 
cangur? Încercuiește 

răspunsul.

247. Încercuiește imaginea al 
cărei nume începe cu S.

250.Unește punctele pentru 
a obține un animal.

251. Ce se deplasează 
pe apă? Bifează 

răspunsul.

249 Încercuiește puiul  
de urs. 

?
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252. Ce cifre compun numărul 
13? Încercuiește-le!

254.
În ce se transformă 
mai târziu o omidă? 

Încercuiește răspunsul.

253.
Încercuiește obiectul 
care-ți face creionul 

mai scurt.

257. Încercuiește doar 
fructele.256. Dacă întorci un cerc 

cu susul în jos cu ce 
seamănă? Bifează 

răspunsul.

255. Încercuiește 
viețuitoarele.
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258.
De unde vine 

ploaia? Încercuiește 
răspunsul.

260. Exersează 
scrierea lui P.

259. Colorează norii și 
soarele în alte culori 

decât albastru, galben 
sau portocaliu.

262. Încercuiește animalul 
care crezi că se mișcă 

mai repede. 263. Taie cu o linie 
vehiculele care zboară.

261. Încercuiește obiectul 
în care șutezi.
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264.
Desenează liniile 
punctate din jurul 
soarelui pentru a-l 

face să strălucească.

267. Ce folosești ca să-ți 
cureți corpul?

265. Încercuiește 
„gluga“ șarpelui.

266. Taie floarea care 
seamănă cu un soare.

268. Trasează cuvântul  
de mai jos. 269.

Care dintre aceste 
animale pot fi ținute 
în casă? Încercuiește 

răspunsul.

SĂPUN
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270. Ce se află în cutie? 
Bifează răspunsul.

272.
Ce număr este indicat 
de acul cel mai scurt al 
ceasului? Încercuiește 

răspunsul.

274. Încercuiește imaginile 
care au formă de stea.

271. Ce faci mai întâi, 
dimineața, când te 

trezești? Încercuiește 
răspunsul.

273. Potrivește fructele  
cu culoarea lor.
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275. Taie cu o linie animalul 
alb-negru.

278. Taie ce nu se 
potrivește.

276. Încercuiește haina 
potrivită unei zile 

ploioase.

277. Taie litera care  
arată ca zero.

279. Adună melcii. 
Încercuiește 

răspunsul corect.
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284.
Scrie litera potrivită 
pentru a completa 

cuvântul.

280. Taie obiectul care 
poate pluti.

282. Ce zi urmează după 
DUMINICĂ? Bifează 

răspunsul corect.

281. Cu ce poți face 
focul? Încercuiește 
răspunsul corect.

283. Câte fructe sunt în 
copac? Încercuiește 

răspunsul corect.

SÂMBĂTĂ
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285. Încercuiește animalul 
care ne dă lână.

287.
Trasează o linie 

pentru a uni imaginile 
întâlnite într-un sport.

289. Ce te ajută să te 
deplasezi pe șosea? 

Încercuiește răspunsul.

286. Ce obiecte folosești 
pentru a tăia? 

Încercuiește răspunsul.

288. Încercuiește 
minuscula lui K.
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290. Încercuiește acea 
parte a corpului care 
e așezată cel mai sus.

292. Câte culori se găsesc 
în curcubeu? Scrie 

răspunsul în casetă.

291. Taie cu o linie 
obiectul cu care n-ar 

trebui să te joci.

293. Bifează imaginea 
care nu reprezintă  

un animal.
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294. Colorează triunghiul  
cu maro.

296.Câți membri are familia 
ta? Scrie numărul.

295. Încercuiește vietatea 
care are pielea aspră.

297. Ajut-o pe Scufița 
Roșie să stea departe 
de lup și să ajungă în 
siguranță la bunica.

298.
Încercuiește imaginea 

ce reprezintă o băutură 
al cărei nume începe cu 

litera c.
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299.
Bifează imaginea 
care arată cum te 
simți de la soare.

301. Ce urmează? Bifează 
răspunsul.

?

300.
Încercuiește obiectul pe 
care i-l dai vânzătorului 
când cumperi o jucărie.

303.
Câte colțuri 

sunt? Numără 
colțurile 
formei și 

încercuiește 
numărul 
potrivit.

302. Ce reprezintă 
triunghiurile din jurul 
soarelui? Încercuiește  

răspunsul.

a) b)

3 4 RAZE ZILE
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304.
Ce simți când atingi 
o tigaie fierbinte? 

Încercuiește răspunsul.

306. Încercuiește ce este 
ALB.

308. Numără picioarele 
domnului Păianjen. 

Scrie numărul.

305. Încercuiește 
aviatorul.

307. Colorează majuscula 
cu albastru.

a) cald b) rece
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309. Încercuiește 
obiectul folosit la 
udarea plantelor.

311. Taie cu o linie 
instrumentele 
mecanicului.

310. Ce face băiatul în 
piscină? Bifează 

răspunsul.

312. Încercuiește 
imaginea al cărei 

nume începe cu p.

ÎNOATĂ
DOARME
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313. Câte boluri sunt 
goale? Scrie numărul.

316. Completează 
desenul unind 

literele de la a la z.

314. Cum este înghețata? 
Bifează cuvântul.

315. Care este vânzătorul? 
Bifează răspunsul.

CALDĂ

SUB

RECE

PE

317.
Unde este șoarecele? 

Bifează cuvântul 
potrivit.
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318. Desenează un pătrat 
în al treilea balon.

320. Desenează 6 linii din 
centrul cercului pentru 

a obține o roată.

322. Încercuiește litera care 
apare înainte de Y.

319. Cine a ieșit dintr-un 
ou? Încercuiește.

321. Încercuiește imaginea 
care are roți.

X   Y   Z

.
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323. Cine trage căruța? 
Taie cu o linie.

325.
Cu ce stingi un 

incendiu? Încercuiește 
răspunsul.

324. Încercuiește ce nu 
poți mânca.

326.
Desenează o șapcă pe 

capul ursului koala. Apoi 
coloreaz-o în aceeași 
nuanță cu nasul lui.

327.
Scrie litera lipsă 
pentru a întregi 

cuvântul.
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328. Adaugă alte 3 frunze 
plantei.

330. Unde poți planta o 
floare? Încercuiește 

răspunsul.

329. Încercuiește 
animalul pe care te 

poți deplasa.

331. Bifează bucata care 
lipsește din puzzle.
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336. Încercuiește ce nu se 
potrivește.

334. Taie cu o linie partea 
corpului care are unghii. 335. Unde îți speli dinții? 

Bifează răspunsul.

Îmi iubesc pisoiul.

Numele lui este Tom.
a

b

332. Citește propozițiile  
cu voce tare. 333.

Ce pătrat completează 
imaginea: a sau b? 

Încercuiește răspunsul.
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339. Taie cu o linie pasărea 
care are degete unite. 340. Unde îți păstrezi 

cărțile? Încercuiește 
răspunsul corect.

4 5 6

PĂLĂRIE

COPAC

PISICĂ

338. Numără pătrățelele de 
ciocolată. Încercuiește 

răspunsul corect.
337. Potrivește imaginile 

cu denumirea lor.
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341.Unește punctele pentru 
a completa muntele.

343.Adună și scrie răspunsul.

342.Taie litera cu care începe 
numele animalului.

344. Taie imaginea care 
arată un obicei rău.

345.
Trasează o linie ca să 
arăți cine furnizează 

lemnul pentru scaun.

+1 0 =

GC R
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346.
Pe care dintre obiecte 
le folosești la picioare? 
Încercuiește răspunsul.

348. Trasează formele.

347. Cu ce literă începe 
numele ei? Bifează 

răspunsul.

349. Încercuiește 
flamingoul.

L  N         P
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350. Adaugă și colorează  
încă 3 bulgărași de  

înghețată pe cornet.

352. Ce urmează după 
acest număr? Scrie.

354.
Încercuiește vehiculul 
care transportă mai 

mulți oameni.

351. Taie imaginea al cărei 
nume începe cu litera l.

353. Câți prieteni ai? Scrie 
răspunsul pe sacoșă.

10 

80



355. Câte viețuitoare se 
află în acvariu? Scrie 

răspunsul.

357. Colorează cu galben 
lămâia.

356. Încercuiește 
produsul pe care îl 
avem de la vacă.

358.
Încercuiește-l pe  

cel mai înalt membru 
al familiei.
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359. Adaugă 4 petale  
la floare.

361. Câte mere sunt 
în copac? Scrie 

răspunsul.

360. Încercuiește animalul 
care poate trăi și în 

apă, și pe uscat.

362. Taie litera care  
este formată din linii  

și curbe.

363. Care dintre aceste părți 
ale corpului sunt mai 
mult de două și care 
mai puțin de două? 
Bifează răspunsul.

O    V  B
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364.Cine zboară și are coadă? 
Încercuiește imaginea 

(sau imaginile).

366. Ajută tigrul să ajungă 
la grotă.

365. De unde poți  
lua apă?

367. Scrie c pe cer,  
p pe pământ și  

a pe apă.
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Răspunsuri
1. Se taie q
2. Se taie numărul 2
3. Se încercuiește peștele
4. Se taie cercul galben
5. Se trasează o linie de la cal la trăsură
6. Se scrie Ă
7.  Pătratele în care se află scris 1 se colorează cu 

negru
8. Se încercuiește floarea din prima imagine
9. Se încercuiește NU
10.  Se unesc punctele pentru a completa 

balonul
11. Se trasează literele
12.  Se colorează fluturele conform codului 

culorilor
13. Se încercuiește câinele
14. Se încercuiește soarele
15.  Cercul mare se colorează cu roșu, iar cele  

7 cercuri mai mici cu negru
16. Se bifează imaginea vulpii
17. Se unesc punctele pentru a se obține cercul
18. Se încercuiesc leul și tigrul
19. Se încercuiesc ochelarii
20. Se colorează doar coada câinelui
21. Se încercuiesc H și J
22. Bifează 2
23. Se încercuiesc urechile
24. Se taie imaginea bărcii
25. Se bifează cercul și triunghiul
26. Se încercuiește balonul
27. Se încercuiește 3
28. Se taie pisica
29. Se încercuiește DA
30. Se încercuiește 3
31. Se bifează b
32. Se taie 4
33. Se încercuiește soarele
34. Se încercuiește vopseaua
35. Se va trage o linie verticală
36. Se încercuiește becul din stânga
37. Toate cercurile se vor colora
38. Se încercuiește nasul
39. Se încercuiește imaginea cu bolul cu apă
40. Se bifează numărul 2

41. Ă
42. Se încercuiește cartea
43.  Se bifează imaginea cu fata care ține 

cartonașul pe care scrie Mulțumesc!
44. Pătratul va fi colorat
45. Se taie broccoli
46. Se încercuiește pasărea
47. Se bifează numărul 2
48.  Se trag linii pentru a uni găina cu puiul, 

leul cu puiul lui și câinele cu cățelușul
49. Se încercuiește băiatul care zâmbește
50.  Se taie frunzele de la căpșuni și frunza 

separată
51. Bifează NU
52. Scrie 2
53. Se încercuiește stupul
54. Se încercuiește pompierul
55. Se încercuiește prăjitura
56.  Se potrivesc B cu b, D cu d, P cu p și Q 

cu q
57.  A doua și a treia imagine pot fi marcate 

cu o stea
58. Se pot colora 3 imagini la alegere
59. Se bifează ochiul
60.  Se unesc punctele de la 1 la 10 pentru a 

completa imaginea peștelui
61.  Se trag linii pentru a uni câinele cu osul, 

pisica cu șoarecele și găina cu grâul
62. Se va colora floarea
63. Se încercuiește imaginea cu vaca
64.  Se unesc cu o linie fără a prinde la 

mijloc alt animal
65. Bifează 1
66. Se încercuiește pisica
67. Se încercuiește barca
68.  Se va colora fiecare floare potrivit 

codului de culori
69. Se va trasa litera Y
70. Se încercuiește 7
71. Se încercuiește înghețata 
72.  Se încercuiește imaginea cu fata care se 

spală pe dinți
73.  Se unesc punctele de pe spatele 

dinozaurului
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74. Se vor citi propozițiile cu voce tare
75. Se încercuiește 3
76. Se încercuiește acadeaua
77. Se taie patul
78. Se trage o linie de la păianjen la pânză
79. Se încercuiește moneda
80. Se încercuiește leagănul
81. Se taie găina
82. Se scrie A
83. Se încercuiește autobuzul
84. Se încercuiește trandafirul
85. Se scrie 8
86. Se încercuiește puiul
87. Se colorează doar imaginea de deasupra
88. Se taie mărul
89. Se taie litera P
90. Se încercuiește mulțimea cu 4 urși
91.  Se încercuiește imaginea cu lanterna 

aprinsă
92. Se bifează imaginea din stânga
93. Se taie tubul de pastă de dinți
94. Se încercuiește becul
95. Se încercuiesc coaja de banană și cofragul gol
96. Se taie imaginea cu foc
97. Se bifează pana
98. Traseul 1 duce pisica la puii ei
99. Se bifează lingura, polonicul și aragazul
100. Se taie tricoul cu numărul 15
101. Se taie cerbul
102. Se încercuiește mașina
103. Se trasează înghețata
104. Se scrie A
105. Se scrie 6
106. Se taie imaginea de jos
107. Se încercuiesc imaginile cu toate animalele
108. 3 baloane vor fi colorate cu roșu
109. Se va trasa litera W
110. Se scrie 11
111. Se încercuiește leul
112.  Se vor trasa linii de la creioanele colorate, 

guma de șters și cutia de prânz
113. Se încercuiește ferma
114.  Se colorează steaua cu albastru-închis.
115.  Se bifează imaginile cu limba, dinții și 

buzele
116. Se încercuiește haina albastră

117. Se va colora doar acoperișul casei
118. Se bifează DA
119. Se scrie 4
120. Se bifează imaginea de sus
121. Se încercuiește paharul cu apă
122. Se încercuiește imaginea de jos
123. Se încercuiește girafa
124. Se încercuiește 6
125. Se bifează mărul, strugurii și para
126. Se încercuiește curcubeul
127.  Curcubeul va fi colorat în mai multe 

culori
128. Se trasează litera R
129. Se încercuiește 2
130. Se încercuiește gura
131. Se încercuiește imaginea de jos
132.  Se desenează 2 baloane la cele 2 sfori. 

Se scrie 2
133. Se scrie 0
134. Se încercuiește 5
135. Se taie leul
136. Se taie cuțitul
137. Se trasează floarea
138.  Se citesc propozițiile cu voce tare și apoi 

se marchează.
139. Taie 9, 10 și 19
140. Se încercuiește prima imagine
141. Se bifează prima și ultima imagine
142.  Se încercuiește imaginea fetei cu 

microfonul
143. Se taie imaginile cu pana și peștele
144. Se colorează imaginea cu vânăta
145. Se taie imaginea cu cactusul
146. Se bifează imaginea cu Pământul
147.  Se colorează apa cu albastru și uscatul 

cu maro
148. Se taie r
149. Se încercuiește 3
150. Se încercuiește creionul
151. Se taie guma
152. Se colorează rombul
153. Se bifează g
154. Se scrie 4
155. Se taie maimuța
156. Se încercuiește borcanul
157. Se încercuiesc cutia și oala
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158. Se taie B
159. Se încercuiește lumânarea din mijloc
160. Se taie grota
161.  Se bifează imaginea de jos și se taie 

imaginea de sus
162.  Se trasează liniile pentru a obține capra. 

Apoi se scrie litera c
163. Se trasează litera L
164. Se încercuiește 3
165. Se taie țânțarul și păianjenul
166. Se încercuiește ventilatorul
167.  Se trasează o linie de la copii la camionul 

de înghețată
168. Se taie mâna
169. Se bifează ceașca. Ambele au farfurii
170. Se încercuiește frigiderul
171. Se încercuiește copacul
172. Se încercuiește mielul
173. M – MAȘINA, F – FURNICA, B – BARCA 
174. Se scriu 6 și 5
175. Se încercuiește prima imagine
176. Se bifează sub ultima imagine
177. Se încercuiește papagalul
178. Se încercuiește bebelușul
179. Se bifează 12
180. Se taie imaginea cu păianjen
181.  Se trag linii de la vacă la lapte și de la 

albină la miere
182. Se colorează cu verde cercul
183. Se încercuiește mașina de spălat
184. Se bifează 3
185. Se bifează autobuzul
186. Se încercuiește imaginea cu toboganul
187. Se colorează cu violet cercul
188. Se încercuiește clădirea
189. Se bifează b
190.  Se încercuiește DA. Semaforul e roșu 

pentru mașini
191. Bifează spitalul
192.  Se alege drumul de mijloc pentru ca 

mașina să ajungă la casă
193. Se încercuiește băiatul furios
194. Se bifează a doua imagine
195. Se încercuiește mâna
196. Se încercuiesc castelul de nisip și crabul
197. Se încercuiește I

198.  Se colorează doar cele 2 cercuri mici 
din afara corpului crabului

199. Se bifează 13
200. Se încercuiește balena
201. Se taie tabla și creta
202. Doar evantaiul nu se bifează
203. Se încercuiește soarele
204. Se încercuiește 7
205. Se încercuiește apa
206. Se taie pensula
207. Se taie imaginea cu băiatul
208. Se bifează ÎMI PARE RĂU!
209. Se bifează 4
210. Se taie câinele
211. Se încercuiește racheta
212. Se încercuiește RECHIN
213. Se taie pensula
214. Răspunsurile sunt 1 și 5
215.  Se încercuiește șarpele
216. Se încercuiește prima imagine
217. Se încercuiește imaginea cu ardeiul iute
218. Se bifează caseta de lângă curcubeu
219. Se taie 20
220. Se taie 10
221. Se bifează SCRIE
222. Se trasează o linie de la minge la poartă
223. Se încercuiesc elefantul și furnica
224. Se încercuiește 6
225. Se taie ursul
226.  Se bifează casetele de lângă porumb, 

vacă și găini
227. Se încercuiește robotul
228. Se încercuiește fața din mijloc
229. Se colorează cu maro cercul
230. Se colorează leul cu galben
231. Se încercuiește steaua din mijloc
232. Se scriu F și I
233. Se bifează a doua formă
234. Se trage o linie de la pui la găină
235. Se încercuiește a doua imagine
236. Se taie melcul roz
237. Se încercuiește ORĂCĂIE
238. Se încercuiește aripa pe care este scris 8
239. Se bifează caseta de la ardeii iuți
240. Se bifează pieptănul
241. Se scrie Y
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242. Se scrie O
243. Se încercuiește 7
244. Se bifează a doua imagine
245. Se taie picioarele
246. Se bifează b
247. Se încercuiește soarele
248. Se încercuiește 1
249. Se încercuiește a doua imagine
250.  Se unesc punctele pentru a completa 

rinocerul
251. Se bifează barca cu motor
252. Se încercuiesc 1 și 3
253. Se încercuiește ascuțitoarea
254. Se încercuiește fluturele
255. Se încercuiesc bărbatul și peștele
256. Se bifează prima formă
257.  Se încercuiesc mărul, ananasul și mango
258. Se încercuiesc norii
259.  Copilul își arată creativitatea la 

colorarea imaginii
260.  Se va scrie litera P în fiecare dintre cele 

6 casete
261. Se încercuiește mingea
262. Se încercuiește ghepardul
263.  Se taie cu o linie balonul cu aer cald și 

avionul
264. Se trasează linia punctată
265. Se încercuiește capul șarpelui
266. Se taie floarea-soarelui
267. Se încercuiește săpunul
268. Se trasează și se scrie BUFNIȚĂ
269. Se încercuiesc câinele și pisica
270. Se bifează mănușile
271.  Se încercuiește fata care se spală pe dinți
272. Se încercuiește 8
273.  Se potrivesc căpșunile cu al doilea 

cerc, banana cu al treilea și morcovii cu 
primul cerc

274. Se încercuiesc prima și ultima imagine
275. Se taie panda
276. Se încercuiește haina de ploaie
277. Se taie 0
278. Se încercuiește cățelușul
279. Se încercuiește 4
280. Se taie balonul
281. Se încercuiește bușteanul de foc

282. Se bifează LUNI
283. Se încercuiește 4
284. Se scrie A
285. Se încercuiește oaia
286. Se încercuiesc foarfeca și cuțitul
287. Se unesc bâta și mingea cu o linie
288. Se încercuiește k
289. Se încercuiește camionul
290. Se încercuiește capul
291. Se taie telefonul
292. Se scrie 7
293. Se bifează copacul
294. Se colorează triunghiul cu maro
295. Se încercuiește crocodilul
296. Răspunsul poate varia
297. Se trasează drumul fetei până la casă
298. Se încercuiește ceașca
299. Se încercuiește fata care transpiră
300. Se încercuiește moneda
301. Se bifează b
302. Se încercuiește RAZE
303. Se încercuiește 4
304. Se bifează a
305. Se încercuiește prima imagine
306. Se încercuiește iepurele
307. Se colorează cu albastru H
308. Se scrie 8
309. Se încercuiește stropitoarea
310. Se bifează ÎNOATĂ
311. Se taie 4 obiecte
312. Se încercuiește peștele
313. Se scrie 2
314. Se bifează RECE
315. Se taie prima imagine
316. Se unesc literele de la a la z
317. Se bifează PE
318.  Se trasează un pătrat pe al treilea balon
319. Se încercuiește puiul
320. Se vor face 6 spițe la roată 
321. Se încercuiește căruța
322. Se încercuiește X
323. Se taie calul
324. Se încercuiește titirezul
325. Se încercuiește găleata cu apă
326.  Se trasează șapca și se colorează cu negru
327. Se scrie Z
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328. Se desenează alte 3 frunze pe plantă
329. Se încercuiește cămila
330. Se încercuiește ghiveciul
331. Se bifează imaginea din mijloc
332. Se citesc propozițiile cu voce tare
333. Se încercuiește a
334. Se taie degetele
335. Se bifează a doua imagine
336. Se încercuiește triunghiul
337. Se potrivesc cuvintele cu imaginile
338. Se încercuiește 6
339. Se taie rața
340. Se încercuiește geanta
341.  Se unesc punctele pentru a obține un munte
342. Se taie C
343. Se scrie 1
344. Se taie imaginea cu fata care irosește apa
345.  Se trage o linie de la copac la scaun
346. Se încercuiesc șosetele
347. Se bifează L
348. Se trasează formele
349. Se încercuiește pasărea roz

350.  Se desenează și se colorează alți  
3 bulgărași de înghețată

351. Se taie lampa
352. Se scrie 11
353.  Copilul trebuie să-și noteze numărul 

de prieteni pe sacoșă
354. Se încercuiește trenul
355. Se scrie 5
356. Se încercuiește paharul cu lapte
357. Se colorează lămâia cu galben
358. Se încercuiește tatăl
359. Se adaugă alte 4 petale
360. Se încercuiește broasca
361. Se scrie 8
362. Se taie B
363. Se bifează degetele și nasul
364. Se încercuiesc zmeul și pasărea
365. Se taie fântâna
366.  Se identifică drumul tigrului până la grotă
367.  Se va scrie C pe cer, P pe pământ și  

A pe apă
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