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ln spate. Gridina

Denumegte imaginile.
care obiecte sunt in fala casei? Dar in spatele

casei?
Coloreazd cu albastru obiectele din fa{a casei gi cu

verde obiectele din spatele acesteia.

Denumegte elementele din imaginea de mai sus.
cum sunt agezate ele in raport cu Abe- ca-Zdpada?

[n fald,
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Completeazd desenul de mai sus pentru a obline o
imagine completd.

Joc: Cine sunt 9i unde trdiesc?
Imagin eazd-fi oral un dialog intre
cele doud personaje aldturate.

Sus, jos. Pedurea

Privegte tabelul de mai sus gi denumegte imaginile.
Discutd despre mediul de viafd al acestor fiinle.
Care sunt sus, Tn tabel? Dar jos? March eazd in

cdsule cu * obiectete mici gi cu X obiectele mari.
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Denumegte imaginea. Unde se afld cerul in raport cu
fetifa? Dar pdmdntul? Deseneazd gi alte elemente care
se potrivesc imaginii (exemplu: soare, pdsdri zbur6nd,
flori, iarbd).

ce obiecte sunt pe sfoarade sus? Dar pe cea de jos?
Decoreazd dupd model imaginite de mai sus.

Joc: spune cat mai mutte despre: plantele gi ani-
malele pedurii.
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Numerele naturale de la
(recunoagterea gi numirea

Pemantul

0la5
cifrelor)

{

P

C

2

{

ffiartfle

rivegte imagin
oloreazdl

ile gi denumegte-le.

ff6
Privegte imaginile gi denumegte-le.
Colore azdt

Privegte imaginile
Coloreazdt

gi denumegte-le.
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Privegte imaginile gi

Coloreazdl
denumegte-le.

Privegte imaginile gi denumegte-le.
Coloreazdt

Joc: Pdmdntul (Terra) este singura planetd pe
care existd viald. Spune ce gtii despre ea.

Deseneazd un ardei, doud rogii, trei castravefi,
patru vinete, cinci ridichii.
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Numerele naturale de la 0 la 5
(numirare crescitor gi descrescitor)

Pamantul

n
L+G"e

L#s@

Scrie in casetd cdte obiecte de acelagi fel sunt.

tttl
''li,
*rr-Ll-'x,i

Joc:
banc5, in

0{ 2s &5 5 &S2f,0
Privegte imaginile gi numdrd crescdtor gi

descrescdtor. Coloreazd cum ili place.
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2

0s
fA

Scrie cifrele de la 0 la 5
aer, cu creionul pe foaie.

Desene azd
c6te obiecte iti
aratd numdrul.

cu degetul pe

AA n,4
Iffi'/$#'
AAq4E? hc>
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