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Fișa 
1

Ne amintim

Evaluare inițială (1)

1. Colorează tot atâtea elemente câte îți arată numărul.

3. Colorează figurile geometrice conform indicațiilor.

4. Caută-mi vecinii! Colorează mingile care îi conțin.

2. Formează mulțimi.

1 4 3

2
5 4

1 3

5

Semestrul I
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A început școala!

Bine ai venit la școală!
Fișa 

5

Aceasta este 
școala unde 
învăț!

Sunt multe bănci  
în sala mea de clasă, 
pentru toți colegii.

1. Colorează doar obiectele pe care le folosește școlarul în clasă.

2. Taie cu o linie obiectul care „s-a rătăcit“ în șir:

3. Încercuiește obiectul în care elevul își pune rechizitele.

4.  Formează mulțimi cu obiecte de același fel. Încercuiește cu roșu mulțimea cu cele 
mai puține obiecte. 
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A început școala!
5.  Ajută-l pe Ionuț să-și pregătească ghiozdanul pentru școală.  

Folosește săgețile, du pă model.

8.  Desenează obiectele preferate  
din ghiozdanul tău.

7.  Numără obiectele de același fel și desenează în tabel tot atâtea steluțe câte obiecte 
sunt.

9. Continuă modelul:

6.  Desenează creioane astfel încât numărul lor să fie mai mare decât numărul ascu-
țitorilor.


