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7 + 3

18 - 8 15 - 7

17 + 4

7 + 8

21 + 4

17+ 8

4 + 4

Bifează exercițiile al căror 
rezultat este 10 sau 25.

Scrie numerele în ordine descrescătoare.

Completează șirul numerelor.

https://www.libris.ro/365-de-activitati-de-matematica-6-ani-lata-ara978-606-706-152-9.html
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Numără lumânările și află răspunsul corect.
Rezolvă înmulțirile de mai jos.

Rezolvă adunările și scrie răspunsul corect.
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Adună mulțimile de fluturi de mai jos.

Află răspunsurile corecte. Câte roșii sunt în total?

Numără și scrie apoi câte elemente cuprinde fiecare mulțime.
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4 zeci 4 unitati, 6 zeci 3 unitati, 9 zeci 1 unitate˘ ˘

Citește indiciile de pe fiecare oaie și scrie apoi numerele corecte.

Colorează dreptunghiurile care au totalul operațiilor egal cu 9, ajutându-l astfel pe 
Grivei să ajungă la bolul cu mâncare.

Colorează atâtea păsări colibri 
câte îți indică cifra scrisă cu roșu.

Se dau 8 mingi. Vom mai adăuga încă 2. 
Câte mingi vom avea în total? Desenează 

și apoi completează adunarea.
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- =

Privește sumele de mai jos. Ajută-l pe Andrei să completeze 
termenul lipsă, astfel încât totalul să fie 20.

Unește punctele 
pentru a finaliza 
imaginea și apoi 
coloreaz-o.

Ajută-l pe Mihai să afle rezultatele corecte.
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6 ori 4

Ajută-l pe Mihai să afle rezultatele corecte.

Numără elementele fiecărei mulţimi și scrie apoi răspunsul 
corect în fiecare cerc.

Rezolvă exercițiile și unește-le apoi cu 
rezultatul corect.

Numără câte obiecte sunt în total 
și încercuiește răspunsul corect.

Privește cu atenție numerele trecute 
pe aripile fluturașului și scrie-le în 

spațiile libere de mai jos.
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Unește cu o linie numerele din prima coloană cu cele din a doua coloană, astfel încât 
suma lor să fie egală cu 7 în caseta din stânga și cu 9 în caseta din dreapta.

Află totalul fiecărei categorii de obiecte și scrie apoi rezultatul în fiecare cerc.

Completează fiecare dintre șirurile de numere.
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Plus 1

Privește cu atenție tabelul. Sub fiecare cifră vei găsi trei litere. 
Folosește acest cod pentru a rezolva problema de mai jos.

Calculează și află cât valorează numele Spiderman.

Folosește codul de mai 
jos pentru a rezolva 

exercițiile.

Privește cu atenție numerele 
de pe ceainice. Folosind indiciul, 

găsește ceștile potrivite.


