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Din față sunt  
o culoare.

Iar din spate... 
grabă mare.

Ce sunt?

Ce expresie cunoscută reie
se din imaginea  

de mai jos? Scrie în spațiul dat.
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Completează cele două jocuri f
olosind 

cuvintele alăturate. Fiecar
e cuvânt  

trebuie folosit o singură d
ată.

 

Poți descifra mesajul de mai jos?

C E R A E R

IED
TEL
ARDEI
BAREM
CURAJ

LOIAL
PACAT
PALAT
SATUC
SOARE

AUTOBUZ 
ȘCOLAR
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Poți găsi mai 
mult de  
4 numere  

în figura de 
mai jos?

Sunt două rațe  
în fața unei rațe, 

două rațe în spatele 
unei rațe și o rață  

la mijloc.  
Câte rațe sunt  

în total?6
48
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Gălbenușul nu este galben.
Gălbenușul este alb.

Care dintre propozițiile urm
ătoare sunt corecte?

Ce e negru 
când îl iei, 
roșu când îl 
folosești și 
alb când îl 

arunci?
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Sunt prima din lună  
și ultima din secol.   

Cu mine începe lumea  

și se sfârșește timpul. 
Ce sunt?

ORUS CORTUAZ

BULE MERC

GLEBAN RUGEN

ARENG

DREVE ROMA

DOINIG VOLEIT

POARTCULIOGIR
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Literele s-au amestecat. Dacă le aranjezi corect, vei obține 
numele unor culori. Apoi, dacă transferi literele din casetele 

numerotate în casetele de mai jos, vei obține...
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Îl poți ajuta pe șoricel 
să ajungă la bucata de 

cașcaval?
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OOCe sunt fetele? Așază corect literele  

și scrie cuvântul descoperit.
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Mă răsucesc 
o dată: ce e 

afară nu poate 
intra. Mă 

răsucesc încă  
o dată:  

ce e înăuntru 
nu poate  
fi afară.  
Ce sunt?

O bâtă de baseball și o minge costă în total 110 lei. 

Mingea costă cu 100 lei mai puțin decât bâta. 

Cât costă 
mingea?
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Primele două litere alcătuiesc o notă muzicală. 
Ultimele patru înseamnă CARTE, în engleză. 
Literele 2, 3 și 4 sunt ustensile de cusut,  

iar 7 și 8 sunt OK. Ce sunt?

Intri într-o încăpere și vezi un pat. În pat sunt  
3 câini, 4 pisici, o girafă, 6 vaci  
și o rață. Mai sunt 5 păsări  
care zboară pe deasupra 
patului. Câte picioare 
sunt în total  
pe podea?

Indiciu: Gândește-te la o aplicație de socializare!
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