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Activitățile de învățare sunt parte integrantă din educația timpu
rie a copiilor. Ele reprezintă cheia care îi ajută săși dezvolte 
abilitățile și, totodată, o modalitate distractivă de ași consolida 
cunoștințele. Activitățile sunt calea cea mai ușoară de ai menține 
pe cei mici concentrați și de ai face să se distreze în același timp. 

Cărțile din această serie se adresează copiilor cu vârste între 3 și 
6 ani, ajutândui săși formeze primele abilități matematice, să 
și le dezvolte pe cele intuitive și să pornească lin, fără poticneli, 
în activitatea școlară. Activitățile din paginile acestei cărți îi 
învață pe cei mici să devină încrezători în propriile forțe.

Prefaţă



1. Completează cu 
ar, er sau or finalul 

cuvintelor.

2. Ce număr este scris 
pe panou?

act _ _    fermi _ _    patinat _ _

marin _ _   bucăt _ _    șof _ _

sute zeci unități
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Culoarea bicicletei 1. ______ copii au biciclete albastre.

2. Patru biciclete au culoarea ______.

3. Cele mai puține biciclete au culoarea ______.

4.  Sunt cu ______ mai multe biciclete negre  
decât albastre.

5

4

3

2

1
Roșu AlbastruNegru Roz

3. Câte sunt?

4. Elevii clasei a treia au realizat un grafic 
cu culorile bicicletelor pe care le au.

14 + 2 = 
_________

4 + 2 = 
_________
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6. Verb și acțiune. 

5. Încercuiește propozițiile complete.  
Taiele cu × pe cele incomplete.

1. Noi la magazin. 2. Pisica este a mea.

3. Este timpul să plecăm. 4. Unde cartea?

Completează spațiile goale urmând modelul.

acțiune verb eu... tu...

alergare a alerga eu alerg tu alergi

testare a testa eu testez

învățare  a învăța

urcare

privire
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8. Scrie chi, ghi, ce sau ci pentru a 
completa cuvintele.

98

90

89

8 zeci și 9 unități

9 zeci și 8 unități

9 zeci

_ _ _ ndă _ _ _ ozdan

ridi _ _ _ _ _ rneală

_ _ reșe triun _ _ _

7. Potrivește fiecare număr 
cu prezentarea lui.
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Folosește cuvintele din casetă pentru a completa propozițiile.

10. Cuvinte la alegere

9. Scrie verbul fiecărei acțiuni.

Am ________ ca să ajung la timp  
la școală.

______ ______ ______

1. Cântă din nou cântecul _________.

2.  Mă voi duce ______ în parc pentru că  
este distractiv.

3. Este o zi _______ frumoasă.

4. Maria m-a rugat să _____ la ea.

iar   foarte   acela   vin

Folosește unul dintre verbe pentru a completa propoziția 
de mai jos.
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11. Cuvinte amestecate.
Așază corect literele pentru a descoperi cuvintele.
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