
Trec în clasa 
pregătitoare, 

alături de 

părinți 

Ghid pentru grupa mare



Proiect: “PROCES EDUCAȚIONAL OPTIMIZAT PRIN ACTIVITĂȚI DE 
MENTORAT ÎN ȘCOLILE BISTRIȚENE”

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020

Editor: C&T Strategic Business Partners
Beneficiar: Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița – Năsăud

Aprilie 2019

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României



Expert autor: Bărbulescu Gabriela

Aprilie 2019

Trec în clasa pregătitoare, 
alături de părinți 

Ghid pentru grupa mare



Prezenta lucrare este elaborată în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin 
activități de mentorat în școlile bistrițene”, selectat în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU) şi co-finanțat din Fondul Social European. Proiectul 
este implementat, în parteneriat, de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și 
C&T Strategic Business Partners. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale în școlile 
bistrițene prin elaborarea și implementarea de programe educaționale complexe destinate 
celor 7unități de învățământ beneficiare, respectiv preșcolarilor/elevilor, părinților, cadrelor 
didactice și de sprijin, cu scopul prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Programul vizează sprijinul destinat copiilor/elevilor și părinților pentru depășirea 
problemelor întâmpinate la clasă, de către copiii care trec în clasa pregătitoare, respectiv 
de către elevii care trec în gimnaziu. Ghidurile elaborate sunt organizate sub forma unui 
program de mentorat pentru copii și familie, orientat spre nevoile punctuale ale 
participanțiilor și furnizând competențe cheie, în domenii identificate ca deficitare.

Seria de Ghiduri de mentorat pentru copii și familie a fost coordonată și elaborată de o serie 
de experți ai instituțiilor care asigură în parteneriat implementarea proiectului “Proces 
educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”:

Echipa de experți din partea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud: 
Cristina Iuliana Harap, Coordonator științific program copii&părinți
Ioan Ioja, Manager proiect

Echipa de experți din partea C&T Strategic Business Partners: 
Bărbulescu Gabriela, Expert Autor
Daniela Beșliu, Expert Autor
Ana Maria Oancea, Expert Autor
George Cristian Tomescu, Coordonator partener 

Ilustrație& design: Ion Nicolau, C&T Strategic Business Partners

Layout & DTP: Ion Nicolau, C&T Strategic Business Partners



Dragi părinți și profesori,

Pregătirea pentru școală este o etapă provocatoare pentru copil, fiind o etapă cu griji şi 

responsabilităţi diferite de cele trăite până atunci. Rolul adultului este foarte important în viața 

copilului pentru a putea face faţă cu succes noilor cerinţe. 

Adaptarea copilului la viața de școlar este influențată de reprezentarea pe care acesta o are 

despre viitoarea sa activitate. Această reprezentare este influențată de atitudinile și acțiunile 

adulților. Disfuncționalitățile existente la nivelul relației copil-adult (părinte/profesor) privind 

pregătirea pentru școală se vor răsfrânge negativ asupra viitorului elev.

De aceea, atât părinții, cât și profesorii, au rolul de a însoți copilul în procesul de tranziție de la 

grădiniță la școală, cu scopul facilitării acestuia. Iată câteva strategii care pot influența 

adaptarea firească a copilului la clasa pregătitoare:

Ÿ Înțelegerea și încurajarea copilului, valorizarea aspectelor pozitive;

Ÿ Dezvoltarea independenței și a  autonomiei copilului în învățare;

Ÿ Stabilirea unor așteptări realiste, bazate pe nivelul de dezvoltare al copilului;

Ÿ Respectarea ritmului individual al fiecărui copil;

Ÿ Cultivarea unei imagini de sine corecte și creșterea stimei de sine;

Ÿ Stimularea curiozității copilului de a învăța, de a experimenta, de a descoperi;

Ÿ Oferirea unor contexte în care copilul să descopere cele mai eficiente modalități de 

învățare;

Ÿ Dezvoltarea abilităților sociale (comunicarea cu alți copii/adulți, colaborarea, 

așteptarea rândului, formularea unei cereri de permisiune, folosirea în comun a 

jucăriilor cu alți copii etc.);

Ÿ Colaborarea permanentă a adulților (părinți și profesori) în beneficiul copilului.

Vă urăm succes în misiunea de a pregăti micii școlari!

INTRODUCERE
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■ Structura fișelor de lucru

Fiecare fișă de lucru cuprinde: domeniul experiențial, tema, sarcini de lucru scrise și 
simboluri, indicații suplimentare pentru profesori și părinți, astfel încât să permită activitate 
diferențiată în funcție de particularitățile copiilor.

Structura vizuală a fișelor de lucru este unitară pentru a facilita dezvoltarea independenței și a 
autonomiei în învățare.

 ■ Modalități de abordarea a activităților propuse în fișele de lucru
A.

 - Părintele/profesorul citește pe rând sarcinile de lucru și se asigură că acestea sunt 
înțelese de copil;

 - Copilul rezolvă sarcinile una câte una, de preferat independent (de preferat ar fi ca 
adultul să nu intervină în ceea ce lucrează copilul, indiferent dacă acesta nu alege 
rezolvarea corectă; în cazul în care copilul cere ajutor, adultul îi poate oferi indicii care 
să ajute, nu să rezolve în locul lui); 

 - După fiecare rezolvare, părintele/profesorul apreciază corectitudinea rezolvării și îl 
ajută pe copil să înțeleagă ce a greșit, din ce cauză a intervenit greșeala și cum poate fi 
remediată.

B.
 - Copilul intuiește una câte una sarcinile de lucru cu ajutorul simbolurilor și o comunică 

adultului pentru confirmare;
 - Copilul rezolvă independent sarcinile, una câte una, fără intervenția adultului;
 - După fiecare rezolvare, părintele/profesorul apreciază corectitudinea rezolvării și îl 

ajută pe copil să înțeleagă ce a greșit, din ce cauză a intervenit greșeala și cum poate fi 
remediată.

Imaginea unei pagini 
cu evidențierea 
elementelor amintite 
mai sus

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Domeniul

Sarcini de lucru

Sugestii pentru 
profesori/părinți

Tema

Simboluri
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C.
- Copilul intuiește sarcinile de lucru cu ajutorul simbolurilor și le confirmă cu ajutorul 

adultului;
- Copilul rezolvă independent toate sarcinile; 
- Părintele/profesorul apreciază corectitudinea rezolvării integrale și îl ajută pe copil să 

înțeleagă ce a greșit, din ce cauză a intervenit greșeala și cum poate fi remediată.

Important!
Ÿ Unele sarcini de lucru solicită ajutorul adultului (de exemplu, citirea unei poezii, 

decupare etc.), situație în care acesta intervine obligatoriu.
Ÿ De preferat să se treacă progresiv prin cele trei modalități, într-un ritm specific fiecărui 

copil.
Ÿ De preferat să nu i se permită copilului să facă pauză înainte de încheierea tuturor 

sarcinilor de lucru de pe o fișă, în acest fel contribuind la creșterea capacității de 
concentrare a atenției.

■ Semnificația simbolurilor utilizate în fișele de lucru 

Spune ce vezi  

Unește   

Memorează   

Răspunde la 
întrebări  

Ascultă  

Colorează  

Scrie   

Lipește  

Desenează  

Povestește

Decupează

Explică 

Încercuiește
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CAPITOLUL 1- LIMBĂ ȘI COMUNICARE

1. Desenează conturul palmei tale în spațiul mai mare.
 Dacă știi, scrie-ți numele în mijloc. Colorează atâtea cercuri câți ani ai.

2. Desenează în pătrate: jucăria preferată (1), fructul preferat (2), un cerc de culoarea 
preferată (3).

1

Domeniul Limbă și comunicare

DESPRE MINE

Sugestii pentru părinți/profesori
Încurajați copilul să spună cât mai multe lucruri despre el, de exemplu la ce crede că se 
pricepe, ce activități  preferate are, care îi sunt prietenii etc.

3

2
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2. Prezintă familia ta. Ce activități comune aveți în familie? 
3. Desenează câte o floare pentru fiecare membru al familiei tale.

4. Trasează pe liniile punctate literele din componența cuvintelor. Spune literele pe 
care le știi.

Sugestii pentru părinți/profesori
Se va avea în vedere contextul social al copiilor, nu se va insista pe aspecte care îi pot 
afecta emoțional (de exemplu, copii cu părinți plecați, copii fără părinți etc.). Vor fi 
respectate alegerile copiilor (de exemplu, pentru cine să deseneze flori: mătușa, 
educatori/îngrijitori, profesorul etc.-adulți pe care copiii îi consideră relevanți.).

Domeniul Limbă și comunicare

DESPRE FAMILIA MEA

1. Numește membrii familiei din imaginea de mai jos.

8



2. Spune numele cât mai multor colegi. Care dintre ei sunt prietenii tăi? 
 Ce vă jucați împreună? 
3. Formulează propoziții formate din două și trei cuvinte pornind de la imaginile de mai 

jos. Dă nume copiilor.

Sugestii pentru părinți/profesori
Direcționați copiii să formuleze propoziții cât mai diverse (de exemplu, despre unde 
sunt/ce fac/cum sunt îmbrăcați copiii din imagine). Urmăriți pronunțarea clară a 
cuvintelor. Încurajați copiii să vorbească despre experiența personală în propoziții 
scurte și clare.

Domeniul Limbă și comunicare

DESPRE COLEGI ȘI PRIETENI

1. Observă imaginea. Spune propoziții despre copii.

9



2. Prezintă locuința ta. Unde îți place cel mai mult să petreci timpul? De ce?
3. Denumește obiectele din imagine. Desparte în silabe fiecare cuvânt.  

4. Spune cât mai multe cuvinte formate din două și trei silabe.

Domeniul Limbă și comunicare

LOCUINȚA MEA

1. Observă imaginea. Spune cum se numește fiecare cameră și la ce se folosește. 

Sugestii pentru părinți/profesori
Încurajați copiii să vorbească despre experiența personală și să îi asculte pe ceilalți fără 
să facă comentarii jignitoare (de exemplu, el e sărac nu are nici un scaun etc.). Urmăriți 
pronunțarea clară a cuvintelor și a silabelor. 

Colorează imaginile cu obiecte pe care le ai și tu acasă.     
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2. Spune ce e asemănător și ce e diferit la tine la grădiniță față de imaginea de mai 
sus.  

3. Unește cu o linie fiecare copil cu activitatea lui preferată. Explică alegerile tale. 

4. Care sunt activitățile tale preferate la grădiniță? Colorează desenele potrivite. 

Domeniul Limbă și comunicare

LA GRĂDINIȚĂ

1. Observă imaginea. Unde sunt copiii? Ce fac ei?

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii în identificarea asemănărilor și deosebirilor (de exemplu, avem și noi raft 
cu cărți; noi avem mai multe/mai puține jucării decât în imagine; scaunele noastre sunt 
de plastic, nu de lemn etc.) și în explicarea alegerilor (de exemplu, acestui copil îi place 
să picteze pentru că are în mână o pensulă etc.).
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2. Tu ce știi să faci? La ce crezi că ești bun? Ce ți-ar plăcea să faci și nu ai încercat 
 încă? 
3. Reprezintă prin desen la ce crezi că te pricepi cel mai bine. Scrie-ți numele în 
 mijloc, singur sau cu ajutorul unui adult.

4. Învață o poezie. 

Nu lăsa pe mâine, nu,
Ce poți face chiar acum! 

Nu lăsa pe mâine
de Georgeta Moraru

Treabă bună dacă vrei, 
Să o faci la timpul ei. 

Și când lucru-ai isprăvit, 
Vei fi cel mai mulțumit!

Domeniul Limbă și comunicare

CE ȘTIU ȘI POT SĂ FAC?

1. Observă imaginile și spune ce face fiecare copil.

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii să își identifice punctele tari (de exemplu: Am observat că aranjezi mereu 
jucăriile, îți place să fie ordine; Desenele tale sunt foarte reușite, cred că ești bun la 
desen etc.). Citiți copiilor poezia de mai multe ori, explicați eventualele cuvinte 
necunoscute (de exemplu, isprăvit), discutați despre mesajul poeziei (să nu amânâm 
lucrurile, să facem treabă cât putem de bine etc.), repetați cu ei versurile până le rețin. 
Urmăriți pronunțarea clară a cuvintelor.
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Ÿ Cum se numește planeta din 
imagine?

Ÿ Ce alte planete cunoști?

Ÿ Prin ce este diferită Terra față de 
celelalte planete?

Ÿ De ce crezi că Terra se numește 
planeta albastră?

Ÿ În ce țară locuiești tu? În ce 
continent este țara ta? Ce alte 
continente cunoști?

2. Oamenii ar trebui să aibă grijă de planeta lor. Ce pot face copiii? Spune-ți 
părerea pornind de la imaginile de mai jos. Colorează. 

Domeniul Limbă și comunicare

TERRA-PLANETA NOASTRĂ

1. Observă imaginea. Răspunde la întrebări.

Sugestii pentru părinți/profesori
Explicați eventualele cuvinte necunoscute (planetă, continent). Încurajați copiii să afle 
cât mai multe informații dacă sunt interesați. Sprijiniți copiii să identifice modalități prin 
care pot contribui la protejarea mediului: evitarea risipirii apei și a energiei electrice, 
colectarea deșeurilor în locuri special amenajate, îngrijirea plantelor, colectare selectivă 
și reciclare (plastic, hârtie, sticlă) etc.
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2. Ce obiceiuri sunt în familia ta de Crăciun și de Paște? Ce alte obiceiuri cunoști?  
3. Descrie costumele populare din imagini. Colorează unul dintre costume, la 

alegere.   

4. Desenează pe o foaie albă un covoraș cu motive tradiționale. Folosește creioane 
colorate.     

14

Domeniul Limbă și comunicare

OBICEIURI ȘI TRADIȚII

1. Ce tradiții recunoști în imaginea de mai jos?

Sugestii pentru părinți/profesori
Încurajați copiii să prezinte experiențe personale în propoziții scurte și clare. Dirijați 
descrierea costumelor către cât mai multe detalii: piese de îmbrăcăminte, 
culori/combinații de culori, materialele din care sunt făcute, motive tradiționale (linii, 
forme geometrice, flori etc.). Cereți copiilor să explice alegerea unui costum sau a 
celuilalt, nu le sugerați ce să aleagă  (de exemplu, o fată ar putea alege costumul fetei 
dar și al băiatului etc.).



2. Învață o poezie.

Sunt un copil din ţara mea,                                           
Şi mă mândresc mereu cu ea.                                      

Sunt un copil din România,                                         
Îmi place jocul,veselia!                                               

Sunt român!

Cea mai frumoasă dintre ţări,                                     
Cât ai umbla în patru zări,
Este țara mea, România,
Unde domneşte omenia!

1 Decembrie e azi,                                                    
Este zăpadă peste brazi.                                           
E sărbătoare-n România,
Românii-şi cântă bucuria!

3. Colorează steagul folosind culorile potrivite. Realizează un desen despre țara 
ta, România. 

15

Domeniul Limbă și comunicare

STEAGUL ȘI STEMA ROMÂNIEI

1. Observă imaginile și spune ce vezi. Unde întâlnim aceste simboluri? 
 Ce alte simboluri ale țării cunoști?

Sugestii pentru părinți/profesori
Subliniați importanța simbolurilor naționale: steag, stemă, imn, zi națională. Atrageți 
atenția copiilor față de folosirea corectă a culorilor drapelului (întotdeauna albastru la 
catarg). Ajutați copiii să înțeleagă folosirea anumitor simboluri de pe stemă. Explicați 
eventualele cuvinte necunoscute din poezie (de exemplu, zări, omenia). Repetați 
poezia de câte ori este necesar pentru memorare. Urmăriți pronunțarea corectă a 
cuvintelor.



2. Colorează cercurile de lângă fiecare mijloc de transport, astfel: cu  verde
dacă se deplasează pe pământ, cu  dacă se deplasează pe apă, cu albastru
roșu dacă se deplasează prin aer.    

3. Spune o poveste pornind de la imaginile de mai jos.

4. Ai fost vreodată în excursie? Povestește. Dacă nu, unde ți-ar plăcea să mergi?

16

Domeniul Limbă și comunicare

MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Denumește imaginile. Desparte în silabe cuvintele. 

Sugestii pentru părinți/profesori
Urmăriți respectarea unui fir logic în povestire și folosirea unor propoziții clare. Încurajați 
copiii să folosească detalii cât mai diverse pentru a crea povestea, să nu se limiteze la a 
formula propoziții despre imagini (de exemplu: Copiii pleacă astăzi în excursie. Sunt 
nerăbdători să pornească la drum. Și-au pregătit rucsacii și sunt gata de plecare. Etc.).



2. Ce alte meserii cunoști? Ce meserii au adulții din familia ta? Ce ți-ai dori să 
fii când vei fi mare? De ce?

3. Realizează un desen cu titlul Eu, când voi fi mare. Explică ce ai reprezentat 
prin desen.

17

Domeniul Limbă și comunicare

MESERII

1. Observă imaginile. La ce meserii te fac să te gândești?

Sugestii pentru părinți/profesori
Subliniați importanța fiecărei meserii pentru cel care o practică și cei din jur. Sprijiniți 
copiii să înțeleagă că alegerea unei meserii ar trebui să fie bazată pe aptitudinile și 
interesele personale. 



2. Ai văzut vreodată un animal în realitate? Povestește. Dacă nu, ce animal 
 ți-ai dori să vezi? De ce?

3.  Ghici ghicitoarea mea! Unește cu o linie fiecare ghicitoare de animalul 
potrivit.

Cred că macu-i place tare
Zilnic cere-n gura mare!
Dupa atâta mac-mac-mac
Pleacă să înoate-n lac.

O sportivă cu renume
Umblă-n pomi după alune.

18

Domeniul Limbă și comunicare

VIEȚUITOARE DOMESTICE ȘI SĂLBATICE

1. Denumește viețuitoarele din imagini și spune ce știi despre ele. Unește cu o 
linie fiecare grupă de animale cu locul în care acestea trăiesc.

Sugestii pentru părinți/profesori
Dirijați discuția astfel încât copiii să ofere cât mai multe informații despre animale: cum 
se numesc, dacă sunt domestice sau sălbatice și ce face diferența,  cu ce se hrănesc, ce 
foloase are omul de la ele (dacă are) etc.Citiți ghicitorile de mai multe ori, dacă este 
cazul, și ajutați copiii să își dea seama de răspuns, punând întrebări suplimentare.

Vara umblu după miere,
Iarna dorm să prind putere.



2. Ce poveste ți-ar putea spune un măr? 
 Dar un ardei? Povestește. 
 Colorează personajele.  
 

3. Desenează floarea preferată.
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Domeniul Limbă și comunicare

PLANTE

1. Denumește plantele din imagini. Spune propoziții despre fructele, legumele și 
florile tale preferate.

Sugestii pentru părinți/profesori
Dirijați discuția astfel încât copiii să ofere cât mai multe informații despre plante: cum se 
numesc, unde se cultivă, ce formă/culoare/gust au etc. Încurajați copiii să spună 
povestea ca și când ei sunt personajele, la persoana I (de exemplu: Sunt un măr roșu și 
gustos. M-am născut în livadă. Etc.).



2. Cum e vremea astăzi? Cum a fost ieri?    
3. Desenează simboluri potrivite pentru vremea de ieri și de astăzi. 

IERI ASTĂZI

4. Spune o poveste.
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Domeniul Limbă și comunicare

FENOMENE ALE NATURII

1. Observă imaginile și spune cum e vremea în fiecare situație.

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii să identifice legătura dintre simboluri și vremea de afară. Discutați despre 
diferența dintre ploaie și ninsoare. Încurajați copiii să folosească detalii cât mai diverse 
pentru a crea povestea, să nu se limiteze la a formula propoziții despre imagini.



1. Observă imaginile cu copaci. Ce anotimp este reprezentat în fiecare imagine? Spune 
cât mai multe caracteristici ale fiecărui anotimp.
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Domeniul Limbă și comunicare

ANOTIMPURI

Sugestii pentru părinți/profesori
Dirijați discuția astfel încât să ofere cât mai multe informații despre fiecare anotimp: ce 
se întâmplă în natură, ce fac animalele, ce fac oamenii etc. Faceți legătura cu anotimpul 
din prezent.
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2. Scrie pe liniile punctate literele care compun numele fiecărui anotimp. Spune literele pe 
care le recunoști. Colorează doar imaginile care se potrivesc fiecărui anotimp dat.    

Domeniul Limbă și comunicare

Sugestii pentru părinți/profesori
Citiți numele anotimpurilor. Sprijiniți copiii în recunoașterea literelor cunoscute și 
învățarea unor litere noi. Discutați despre desene și legătura acestora cu anotimpurile. 
Cereți copiilor să argumenteze alegerile (de exemplu, de ce ar trebui colorat ghiocelul la 
primăvară etc.).



CAPITOLUL 2- DOMENIUL ȘTIINȚE

1. Încercuiește:         
a) grupa elementelor galbene.                        b) grupa elementelor care au aceeași formă.
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Domeniul Științe

CE E ASEMĂNĂTOR? CE E DIFERIT?

Sugestii pentru părinți/profesori
Asigurați-vă că sarcinile de lucru sunt înțelese de copii. Sprijiniți copiii să identifice 
asemănări și deosebiri între elemente: culoare, formă, înălțime, lățime. Cereți-le să 
găsească în mediul înconjurător elemente care au aceeași culoare, aceeași formă, 
aceeași înălțime sau aceeași lățime.

2. Colorează:         
a) Dreptunghiurile care au aceeași înălțime.       b) dreptunghiurile care au aceeași lățime.

3. Desenează obiecte care să respecte regulile date.  

mai înalt mai îngust aceeași culoare



1. Unește cu o linie elementele fiecărei mulțimi, ca în exemplul dat. Este câte un cerc 
pentru fiecare pătrat? Dar pentru fiecare triunghi? Care mulțime are cele mai multe 
elemente? Dar cele mai puține?
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Domeniul Științe

COMPARAREA MULȚIMILOR

Sugestii pentru părinți/profesori
Asigurați-vă că sarcinile de lucru sunt înțelese de copii. Sprijiniți copiii să realizeze 
corespondența între elemente pentru a putea compara mulțimile.Cereți copiilor să dea 
exemple de mulțimi de obiecte din mediul înconjurător  cu tot atâtea/mai multe/mai 
puține elemente.

3. Desenează tot atâtea mere câte pere sunt.

2. Încercuiește cu roșu mulțimea care are mai multe elemente și cu albastru mulțimea 
care are mai puține elemente decât mulțimea de creioane galbene.



1. Colorează în fiecare casetă desenul care este așezat:    
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Domeniul Științe

POZIȚII SPAȚIALE

Sugestii pentru părinți/profesori
Asigurați-vă că sarcinile de lucru sunt înțelese de copii. Cereți-le să vă explice alegerile 
înainte să rezolve. Încurajați copiii să identifice în mediul apropiat obiecte care sunt 
sus/jos/la stânga/la dreapta/sub/deasupra/lângă.

2. Desenează:          

3. Încercuiește cu roșu obiectele care sunt lângă cutie și cu verde obiectele care sunt 
lângă scaun.          

sus    sub    la dreapta

un copac la stânga  o floare în partea de jos un nor deasupra soarelui



1. Numește formele geometrice. Unește cu o linie fiecare obiect cu forma geometrică 
potrivită.        
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Domeniul Științe

FORME GEOMETRICE

Sugestii pentru părinți/profesori
Asigurați-vă că sarcinile de lucru sunt înțelese de copii. Cereți-le să vă explice alegerile 
înainte să rezolve.  Urmăriți realizarea cât mai corectă a formelor geometrice pe liniile 
punctate.Stimulați imaginația copiilor pentru realizarea desenului de la exercițiul 4 (Ce 
se poate desena cu ajutorul formelor geometrice?).

2. Uită-te în jur și găsește obiecte care au formă de pătrat/cerc/triunghi/dreptunghi.
3. Trasează pe linia punctată și desenează formele geometrice.

4. Completează desenul, folosind cât mai multe forme geometrice.



1. Observă imaginile. Ce activități recunoști? Dacă știi, spune ce oră arată fiecare ceas.   
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Domeniul Științe

TIMPUL

Sugestii pentru părinți/profesori
Urmăriți utilizarea unor expresii legate de timp (mai întâi, apoi, după aceea, acum, atunci  
etc.) în descrierea imaginilor și în prezentarea programului.  Cereți copiilor să 
argumenteze alegerile făcute (de exemplu:  de ce colorezi cerul cu o culoare mai închisă 
pentru noapte?). Confecționați împreună cu copilul un ceas și ajutați-l să învețe cum se 
citește sau jucați-vă cu el dacă știe deja (de exemplu: Mă pregătesc de culcare, ce oră 
crezi că arată ceasul? Arată-mi pe ceas,  fixează limbile la locul potrivit.).

4. Ce activități ai ziua? Dar noaptea?

2. Prezintă programul tău zilnic folosind expresiile: mai devreme, mai târziu.
3. În ce imagine este zi? Dar noapte? Cum ți-ai dat seama? Colorează corespunzător. 



1. Numără elementele din fiecare grupă. Unește cu o linie fiecare număr de grupa 
 care are atâtea elemente cât arată numărul.       
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Domeniul Științe

CIFRE ȘI NUMERE

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii la numărare  și la realizarea corespondenței între grupa de elemente și 
numărul corespunzător. Asigurați-vă de poziția corectă la scris, cu spatele drept și cotul 
sprijinit pe  bancă/masă, și de ținerea corectă a creionului.

2. Trasează cifrele de la 1 la 9 pe liniile întrerupte cu un creion negru.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Trasează pe liniile punctate numerele de la 1 la 10, mai întâi în ordine crescătoare, 
apoi în ordine descrescătoare.  
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Domeniul Științe

NUMĂRĂRI DE LA 1 LA 10

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii la numărare . Asigurați-vă de poziția corectă la scris, cu spatele drept și 
cotul sprijinit pe  bancă/masă, și de ținerea corectă a creionului. ”Vecinii” numerelor sunt 
numărul mai mic, respectiv numărul mai mare. La nevoie, încurajați copiii să folosească 
numărarea de la exercițiul 1 ca suport.

3. Scrie vecinii fiecărui număr dat.

2. Completează numerele care lipsesc, astfel încât numărările să fie corecte.



1. Numără elementele din fiecare imagine. Scrie numerele și rezolvă adunările, ca în 
modelul dat.      
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Domeniul Științe

ADUNAREA ȘI SCĂDEREA CU 1-2 UNITĂȚI ÎN CONCENTRUL 1-10

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii la numărare  și la înțelegerea noțiunii de adunare (de exemplu: Câte 
cercuri roșii sunt? Câte cercuri verzi? Câte sunt în total/împreună? Sunt mai multe sau 
mai puține?). Încurajați copiii să afle rezultatul adunării prin numărare. Reamintiți 
copiilor semnificația simbolurilor + (plus), = (egal). Jucați-vă ”de-a adunarea” cu 
elemente din mediul înconjurător.

4+1=__

__+__=__

__+__=__

__+__=__

__+__=__

__+__=__

__+__=__

__+__=__
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Domeniul Științe

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii la numărare și la înțelegerea noțiunii de scădere (de exemplu: Câte 
pătrate erau? Câte pătrate sunt tăiate? Câte pătrate rămân? Sunt mai multe sau mai 
puține?). Încurajați copiii să afle rezultatul scăderii prin numărare. Reamintiți copiilor 
semnificația simbolurilor - (minus), = (egal). Jucați-vă ”de-a scăderea” cu elemente din 
mediul înconjurător.

2. Numără elementele din fiecare imagine. Scrie numerele și rezolvă scăderile, ca în 
modelul dat.

6-1=__

__-__=__

__-__=__

__-__=__

__-__=__

__-__=__

__-__=__

__-__=__



CAPITOLUL 3 - DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE

1. Observă imaginile și descrie ce vezi. 

Domeniul Om și Societate

CUM MĂ COMPORT?

Sugestii pentru părinți/profesori
Orientați discuțiile astfel încât copiii să identifice regulile de comportare în diferite 
situații. Puneți accent pe reguli pe care copiii nu le respectă cel mai des (de exemplu, cer 
voie să umblu cu lucrurile altora, împart jucăriile, niciunul nu e ”șeful”-alegem pe rând 
jocurile, nu stric lucruri/nu distrug natura etc.).

2. Răspunde la întrebări, pe baza imaginilor.

3. Joc de rol. Joacă-te împreună cu un coleg. Prezentați una dintre situațiile: La masă, În 
vizită, La cumpărături. 

• Ce reguli respecți la masă?  
• De ce crezi că plânge fetița?
• Ce părere ai despre copilul care se joacă 
în copac?
• Ce se poate întâmpla în autobuzul în 
mișcare dacă stai în picioare?

• Cum te comporți când mergi în vizită?
• Ai  văzut vreodată un copil care strică 
lucrarea altui copil? Dacă da, povestește. 
Dacă nu, cum crezi că te-ai simți dacă 
cineva ar strica ce lucrezi tu?
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1. Observă imaginile. Care dintre ele seamănă cel mai mult cu locul în care locuiești tu?   

Domeniul Om și Societate

LOCALITATEA MEA, ȚARA MEA

Sugestii pentru părinți/profesori
Ajutați copiii să descopere cât mai multe informații despre localitatea lor. Folosiți o hartă 
de perete pentru localizare. Vorbiți-le despre istoria localității, despre viața oamenilor, 
despre monumente/ clădiri importante etc. Încurajați-i să ceară informații de la alți adulți.
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2. Cum se numește localitatea în care locuiești? Este un sat, o comună sau un oraș? 
Spune ce știi despre ea. 

3. Cum se numește țara ta? Observă harta României de mai jos. Ce reprezintă fiecare 
culoare? Știi în ce parte a țării este localitatea ta? Colorează și tu harta din dreapta 
folosind culorile drapelului românesc. 



1. Observă imaginea. Prin ce se aseamănă copiii? Prin ce se deosebesc?

Domeniul Om și Societate

SUNTEM DIFERIȚI, SUNTEM TOȚI COPII

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii să identifice cât mai multe asemănări între copii (le plac jucăriile, le place 
să se joace, își doresc să aibă prieteni etc.). Dirijați discuția astfel încât să fie evidențiată 
ideea că fiecare copil este unic și valoros, indiferent de gen, aspect fizic, culoarea pielii 
etc. 
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2. Spune prin ce te asemeni tu cu alți copii. Prin ce te deosebești?
3. 1 Iunie este Ziua Copiilor din întreaga lume. Realizează un desen pentru această zi.  



1. Observă imaginile. Ce drepturi ale copiilor recunoști? 

Domeniul Om și Societate

DREPTURILE MELE

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați despre drepturile copiilor și apreciați cunoștințele copiilor despre acest 
subiect. Dirijați discuțiile în funcție de această  apreciere. Atenție la subiecte care pot fi 
sensibile pentru copii (de exemplu, dreptul la o familie-definiți familia ca mai mult decât 
mama și tata etc.)
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2. Unul dintre drepturile copilului este dreptul la un nume. Spune ce știi despre 
prenumele tău: cine ți l-a ales, dacă cineva mai are acest prenume în familia ta, 
care au fost și alte variante de posibile nume etc. Spune dacă îți place prenumele 
tău și de ce. 

3. Realizează un desen care să ilustreze dreptul copiilor la joacă.



1. Observă imaginile. Ce asemănări și ce deosebiri sunt?

Domeniul Om și Societate

EVENIMENTE PERSONALE

Sugestii pentru părinți/profesori
Încurajați copiii să povestească experiențele personale folosind propoziții scurte și 
clare. Atenție la reacția celorlalți copii când un copil prezintă o experiență personală (să 
nu râdă, să nu facă comentarii jignitoare etc.). Apreciați experiențele fiecărui copil.
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1 an            3 ani                      Naștere                        6 ani

4. Decorează tortul. Desenează atâtea lumânări câți ani o să împlinești. Desenează lângă 
tort ce cadou ai vrea să primești de ziua ta.

2. Ce îți amintești de când erai mai mic/mică? Care dintre amintiri sunt cele mai 
îndepărtate în timp? Dar mai apropiate? Povestește.

3. La ce evenimente te duc cu gândul imaginile de mai jos?  Prezintă evenimente la care 
ai participat tu.



1. Observă imaginile. Spune ce știi despre fiecare.

Domeniul Om și Societate

EVENIMENTE ISTORICE

Sugestii pentru părinți/profesori
Puneți accent pe recunoașterea numelor conducătorilor și pe ordonarea corectă a 
acestora pe axa timpului. Prezentați evenimentele istorice ca povești, adaptate nivelului 
de vârstă. Cereți copiilor să explice alegerea elementelor pentru realizarea stemei.
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2. Ce evenimente din istoria românilor sunt legate de conducătorii din imagini? 
 Care sunt cele mai îndepărtate în timp? Dar cel mai apropiate?
3. Observă imaginea care reprezintă stema domnitorului Ștefan cel Mare. 
 Imaginează-ți că ești conducătorul unei țări. Desenează stema acelei țări.

Regele Decebal Împăratul Traian Mircea cel Bătrân Ștefan cel Mare

Mihai Viteazul Alexandru Ioan Cuza Regele Carol I Regele Ferdinand



1. Observă imaginile. La ce activități din gospodărie te fac să te gândești fiecare?

Domeniul Om și Societate

ACTIVITĂȚI GOSPODĂREȘTI

Sugestii pentru părinți/profesori
Sprijiniți copiii să recunoască și activități care nu se fac în gospodăria lor (de exemplu, 
cele din curte, îngrijirea animalelor etc.). Subliniați importanța participării copiilor la 
activitățile gospodărești.
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2. Tu la ce activități gospodărești contribui în familia ta? Cine face ordine în camera 
ta?

3. Colorează desenul camerei care îți place. Explică alegerea.



1. Observă imaginile. Cum crezi că se simte fiecare copil? Ce s-ar fi putut întâmpla 
în fiecare caz?

Domeniul Om și Societate

EMOȚII ȘI COMPORTAMENTE

Sugestii pentru părinți/profesori
Puneți accent pe recunoașterea emoțiilor și pe legătura dintre ce simțim (emoții) și ce 
facem (comportamente). Subliniați ideea că toate emoțiile sunt firești. Probleme ridică 
acele comportamente nepotrivite care pot însoți o emoție (de exemplu, atunci când sunt 
furios lovesc un coleg, atunci când sunt trist nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, mă 
izolez). Discutați despre ce ar putea face atunci când sunt triști sau furioși.
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2. Povestește o situație când ai fost furios/furioasă. Ce s-a întâmplat înainte?  Ce s-a 
întâmplat după?

3. Ascultă fiecare situație. Colorează emoticonul potrivit.

Primești un cadou.

Vezi un copil care lovește un cățel.

Afli că vei pleca într-o excursie.

Prietenul tău se mută în alt oraș.

Reușești ceva ce nu îți ieșea prea bine.

Îți faci un prieten nou.

Vezi un om care salvează un animal.

Vezi un copil care necăjește alt copil.



1. Observă imaginile. Denumește obiectele. La ce folosește fiecare? Colorează.

Domeniul Om și Societate

AM GRIJĂ DE MINE

Sugestii pentru părinți/profesori
Subliniați importanța igienei corporale. Asigurați-vă că toți copiii știu să se spele corect 
pe dinți. Citiți copiilor Povestea ursului cafeniu de Vladimir Colin. Discutați despre 
comportamentul urșilor albi și despre ursul cafeniu. Încurajați copiii să găsească legături 
cu experiențele lor personale.
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2. Spune cum îți îngrijești corpul.
3. De ce ar putea fi un dinte vesel? Dar trist? Unește cu o linie fiecare aliment de dintele 

potrivit.

4. Ascultă o poveste. Ce părere ai despre comportamentul urșilor albi? 
Realizează un desen pornind de la povestea citită.



1. Observă imaginile. Spune-ți părerea față de situațiile prezentate.

Domeniul Om și Societate

AM GRIJĂ DE MEDIU

Sugestii pentru părinți/profesori
Subliniați importanța folosirii raționale a resurselor și a colectării selective a deșeurilor. 
Încurajați copiii să identifice modalități de economisire a apei și a energiei electrice (de 
exemplu, să nu lăsăm apa să curgă cât timp periem dinții, să nu lăsăm lumina aprinsă 
într-o cameră în care nu e nimeni etc.).
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2. Spune ce reguli respecți legate de aruncarea gunoaielor, de economisirea apei și 
a energiei electrice.

3. Unește cu o linie fiecare obiect de containerul potrivit.



CAPITOLUL 4 - DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

1. Observă imaginile. Ce sunete crezi că se aud în fiecare situație? Imită sunetele pe 
 care le cunoști.

Domeniul Estetic și Creativ

CE SE AUDE?

Sugestii pentru părinți/profesori
Sugerați copiilor să fie atenți la sunetele care îi înconjoară și să explice cum pot fi 
acestea utile (de exemplu, sunetul unei mașini care se apropie atunci când vrei să 
traversezi, sunetul unei mașini de poliție/ambulanță/pompieri etc.)
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4. Joc. Un copil se așază cu spatele. Un alt copil îi strigă prenumele. Cel așezat cu 
spatele trebuie să spună cine l-a strigat.

2. Găsește în jurul tău obiecte care produc sunete. Ce e asemănător între sunete? 
 Dar diferit?     
3. Imită glasul animalelor. Trasează literele pe liniile punctate.



1. Observă imaginile. Încercuiește desenele care au aceeași culoare. 
 Numește culorile.

Domeniul Estetic și Creativ

CE CULOARE ARE?

Sugestii pentru părinți/profesori
Asigurați-vă  că toți copiii știu numele culorilor și fac legătura între nume și culoare. Fiți 
atenți la ținerea corectă a creionului la colorare și la încadrarea în spațiul de colorat.
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3. Joc. Un copil alege o culoare și spune, de exemplu: Roșu ca ......... Ceilalți copii trebuie 
să găsească în mediul înconjurător cât mai multe obiecte de culoarea respectivă.

2. Colorează folosind culorile corespunzătoare.



1. Observă imaginile. Ce sunete se pot auzi în fiecare situație?

Domeniul Estetic și Creativ

TARE ȘI ÎNCET

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre sunete care deranjează oamenii, despre respectarea orelor de 
liniște. Încurajați-i să nu vorbească tare atunci când vorbesc între ei sau se joacă.
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2. În care dintre imaginile de la exercițiul 1 crezi că se aude sunetul cel mai tare? 
 Dar cel mai încet? Explică.   
3. Găsește în mediul înconjurător obiecte care fac sunete. Se aude tare sau încet?
4. Spune următorul enunț, mai întâi în șoaptă, apoi din ce în ce mai tare și în final din ce 

în ce mai încet până la șoaptă.
 Eu sunt mic, dar voinic, nu am frică de nimic.
5. Colorează doar obiectele ale căror sunete se aud foarte tare.



1. Culoarea roșie a fost amestecată cu alb, în cantități diferite. Ce se întâmplă când 
amesteci o culoare cu alb?

Domeniul Estetic și Creativ

ALB ȘI NEGRU

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre nuanțe (fără denumire, folosiți expresiile mai deschis/mai 
închis). Ajutați-i să recunoască diferite culori la obiecte din mediul înconjurător.

45

2. Culoarea galbenă a fost amestecată cu negru, în cantități diferite. Ce se întâmplă 
 când amesteci o culoare cu negru?

3. Găsește în mediul înconjurător obiecte a căror culoare este deschisă cu alb sau 
închisă cu negru.

4. Încercuiește cu roșu desenele a căror culoare a fost amestecată cu alb. 
 Încercuiește cu albastru desenele a căror culoare a fost amestecată cu negru.        



1. Înmoaie degetul în acuarelă albă și realizează florile copacului. Realizează apoi 
iarba folosind culoarea verde.

Domeniul Estetic și Creativ

COPACUL ÎNFLORIT

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre materialele de lucru. Prezentați-le tehnica de dactilopictură. 
Dacă folosiți o planșă model, puneți-o deoparte după ce ați discutat-o cu copiii. La final, 
solicitați copiilor să aprecieze propriile lucrări și lucrările colegilor după anumite criterii: 
respectarea temei, respectarea culorilor indicate, aspectul lucrării etc. Asigurați-vă că 
fiecare copil își face ordine la masa de lucru.
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1. Colorează florile folosind culorile preferate. Desenează fluturi după modelul dat. 
Folosește pensule de diferite dimensiuni.

Domeniul Estetic și Creativ

PRIMĂVARA

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre materialele de lucru. Subliniați importanța manevrării cu grijă  
a pensulelor/vasului cu apă etc.  La final, solicitați copiilor să aprecieze propriile lucrări și 
lucrările colegilor după anumite criterii: respectarea temei, aspectul lucrării etc. 
Asigurați-vă că fiecare copil își face ordine la masa de lucru.
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1. Rupe bucăți mici de hârtie colorată, diferite culori. Lipește-le astfel încât să 
acoperi în întregime corpul fluturelui.

Domeniul Estetic și Creativ

FLUTURELE

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre materialele de lucru. Încurajați copiii să folosească culorile 
preferate. La final, solicitați copiilor să aprecieze propriile lucrări și lucrările colegilor 
după anumite criterii: respectarea temei, aspectul  lucrării etc. Asigurați-vă că fiecare 
copil își face ordine la masa de lucru.
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1. Decupează desenele de pe banda din margine. Lipește-le la locul potrivit.

Domeniul Estetic și Creativ

ÎN PĂDURE

Sugestii pentru părinți/profesori
Discutați cu copiii despre materialele de lucru. Atrageți atenția la manevrarea 
foarfecelor. La final, solicitați copiilor să aprecieze propriile lucrări și lucrările colegilor 
după anumite criterii: respectarea temei,aspectul  lucrării etc. Asigurați-vă că fiecare 
copil își face ordine la masa de lucru.
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2. Arată părțile corpului tău. Spune la ce folosești fiecare parte a 
corpului.

3. Desenează ce lipsește. Explică ce ai desenat.

CAPITOLUL 5 - DOMENIUL PSIHOMOTRIC

1. Numește părțile corpului copilului din imagine. Scrie cifrele corespunzătoare 
 fiecărei părți: 1-cap, 2-trunchi, 3-brațe, 4-picioare.

Domeniul Psihomotric

CORPUL MEU

Sugestii pentru părinți/profesori
Dirijați discuția către funcționalitatea corpului (de exemplu, la cap vorbiți despre 
organele de simț și rolul lor, la trunchi despre coloana vertebrală care susține corpul 
etc.).
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1. Observă imaginile. Unește cu o linie imaginile potrivite.

Domeniul Psihomotric

ÎN MIȘCARE

Sugestii pentru părinți/profesori
Citiți copiilor succesiunile de mișcări și asigurați-vă că au înțeles ce au de făcut. Urmăriți 
executarea corectă a mișcărilor.
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2. Execută mișcările date. Ce părți ale corpului ai folosit de fiecare dată?

1. Brațele sus.
2. Brațele lateral.
3. Brațele în față.
4. Brațele jos.

1. mâinile pe 
șolduri.

2. Răsucește 
corpul către 
dreapta.

3. Răsucește 
corpul către 
stânga.

4. Brațele jos.

1. Brațele lateral.
2. Îndoaie 

genunchii.
3. Întinde 

genunchii.
4. Brațele jos.

1. Brațele în față.
2. Ridică  piciorul 

drept întins către 
mâna stângă.

3. Ridică  piciorul 
stâng întins 
către mâna 
dreaptă.

4. Brațele jos.



1. Observă imaginile. Ce jocuri recunoști?

Domeniul Psihomotric

JOCURI

Sugestii pentru părinți/profesori
Ajutați copiii să recunoască jocurile: Șotron, De-a v-ați ascunselea, Ursul doarme, 
Rațele și vânătorii, Țară, țară vrem ostași. Subliniați importanța respectării regulilor 
jocurilor.
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2. Tu și colegii tăi ce jocuri preferate aveți? Povestește.
3. Desenează jocul tău preferat.



1. Observă imaginile. Ce sporturi practică copiii?

Domeniul Psihomotric

SPORTURI

Sugestii pentru părinți/profesori
Subliniați importanța mișcării, a practicării unui sport pentru sănătatea corpului, dar și 
pentru dezvoltarea altor abilități: organizare, respectarea regulilor, colaborare, 
dezvoltarea voinței, a perseverenței etc.
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2. De ce e bine pentru sănătate să practici un sport?   
3. Tu practici vreun sport? Cunoști pe cineva care practică un sport?
4. Pentru ce sport este folosit fiecare obiect? Colorează.



CAPITOLUL 6 - SUNT PREGĂTIT DE ȘCOALĂ

1. Formulează propoziții pornind de la imaginile date. Spune din câte cuvinte este 
 formată fiecare propoziție.

Evaluare sumativă - Limbă și comunicare

FIȘA 1

Sugestii pentru părinți/profesori
Acordați copiilor autonomie în rezolvarea sarcinilor de lucru. Discutați cu ei gradul de 
reușită (de exemplu, ai rezolvat corect două exerciții din trei etc.), ajutați-i să identifice 
cauzele greșelilor (de exemplu, nu am pronunțat corect, nu am despărțit corect în silabe 
etc.) și ce ar fi de făcut pentru ca performanța să fie îmbunătățită.
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2. Desparte în silabe cuvintele ilustrate în imagini. Reprezintă cu linii silabele fiecărui 
cuvânt, ca în exemplul dat.

-

3. Unește fiecare imagine cu litera cu care începe cuvântul ilustrat. 

A
E
I
O
U



4. Spune o poveste pornind de la imaginile date. 

Sugestii pentru părinți/profesori
Încurajați copiii să formuleze cât mai multe propoziții pentru povestire. Acordați atenție 
modului în care copilul ține creionul la scriere și poziței corecte la scris.
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6. Scrie singur literele pe care le cunoști.

5. Trasează pe liniile punctate literele care formează numele copiilor. Dacă știi, 
 citește numele copiilor.



-mingea din dreapta         

1. Desenează, conform cerințelor:

Evaluare sumativă - Matematică și Științe

FIȘA 2
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-un copac mai înalt -un măr mai mic  -o frunză mai lată -un ardei mai mare

-creionul de deasupra -guma de jos

2. Colorează, conform cerințelor:

3. Pornind de la liniile date, desenează, pe rând, un pătrat, un dreptunghi și un 
 triunghi.       



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4. Unește cu o linie fiecare grup de elemente cu numărul corespunzător. 
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Sugestii pentru părinți/profesori
Acordați copiilor autonomie în rezolvarea sarcinilor de lucru. Discutați cu ei gradul de 
reușită (de exemplu, ai rezolvat corect două exerciții din trei etc.), ajutați-i să identifice 
cauzele greșelilor (de exemplu, nu am ascultat cu atenție cerința, nu am numărat toate 
elementele, am confundat 6 cu 7etc.) și ce ar fi de făcut pentru ca performanța să fie 
îmbunătățită.

6. Scrie numerele care lipsesc în fiecare șir.

5. Numără elementele din fiecare grupă și scrie numărul potrivit.



1. Spune ce vezi în imagini.

Evaluare sumativă - Om și societate

FIȘA 3
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2. Spune ce reguli respecți tu în fiecare dintre situațiile de mai sus.
3. Colorează steagul României folosind culorile potrivite. Trasează pe liniile punctate 

literele care formează numele țării tale.



4. Privește imaginile. Ce crezi că simt copiii? Unește cu o linie fiecare imagine cu 
emoticonul potrivit.
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Sugestii pentru părinți/profesori
Acordați copiilor autonomie în rezolvarea sarcinilor de lucru. Încurajați-i să își exprime 
opiniile în propoziții scurte și clare. Discutați cu ei gradul de reușită (de exemplu, ai 
rezolvat corect două exerciții din trei etc.), ajutați-i să identifice cauzele greșelilor (de 
exemplu, nu mi-am amintit că înainte de masă trebuie să ne spălăm pe mâini, am așezat 
culoarea albastră a steagului în cealaltă parte etc..) și ce ar fi de făcut pentru ca 
performanța să fie îmbunătățită.

5. Spune cel puțin trei drepturi ale copiilor. Reprezintă prin desen dreptul unui copil 
 de a avea o familie. 



1. Spune ce culoare are! Găsește în mediul înconjurător obiecte care au aceleași 
culori.     

Evaluare sumativă - Estetic și creativ

FIȘA 4
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3. Încercuiește obiectele care fac sunete. 

2. Colorează formele geometrice, conform legendei.

Legendă:            -roșu           -albastru          -galben                 - verde



4. Înmoaie degetul în acuarele și colorează barca. Folosește culorile tale preferate.
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5. Decupează imaginile de pe marginea paginii și realizează în 
spațiul dat un castel din forme geometrice.



3. În desenul de mai sus, subliniază copiii care folosesc 
 picioarele pentru mișcare.     

2. Încercuiește imaginile în care copiii folosesc brațele pentru 
mișcare.

Evaluare sumativă - Psihomotric

FIȘA 5
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1. Numește părțile corpului. Completează desenul 
cu ce lipsește. Spune ce ai desenat.        

1

2 3
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4. Spune ce sporturi sunt în imagini. Unește cu o linie fiecare obiect de 
imaginea potrivită.    

5. Reprezintă prin desen sportul tău preferat.



1. Răspunde la întrebări pe baza imaginii de mai sus.

Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La bibliotecă
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Unde sunt copiii?     
Ce fac ei?     
Cine le citește copiilor?    

Unde sunt așezate cărțile?
Câte rafturi sunt în imagine?
Câți copii sunt? Câți adulți?

2. Formulează cât mai multe propoziții pornind de la imaginea dată.
3. Care este povestea ta preferată? De ce?
4. Desparte în silabe cuvintele ilustrate în imaginile de mai jos. Spune câte silabe are 

fiecare cuvânt.
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5. Desenează câte o carte pentru fiecare copil din imaginea cu biblioteca. 
 Scrie în cerc câte cărți ai desenat.

6. Unește cu o linie copertele care au aceeași formă. 

9. Desenează o copertă pentru 
povestea ta preferată. 

10. Cum se numește personajul? 
 Spune ce știi despre el. Colorează.

7. Cum ar trebui să avem grijă de cărți? 
8. Dacă ai putea fi un personaj dintr-o poveste, ce personaj ți-ai dori să fii? De ce?



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La doctor
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1. Spune o scurtă povestire pornind de la fiecare imagine, urmărind planul:
• Ce s-a întâmplat înainte?
• Ce se întâmplă acum?
• Ce se va întâmpla după?

2. Tu când ai fost ultima dată la doctor? De ce? Povestește.
3. Spune ce reguli respecți tu pentru a-ți păstra sănătatea.
4. Când trebuie să te speli pe mâini? Încercuiește desenele potrivite.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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5. Numără câte elemente sunt în fiecare grupă și unește cu o linie cu numărul 
potrivit.

6. Au voie copiii să ia singuri medicamente, fără știrea adulților? De ce?
7. Sucurile de fructe sau legume sunt foarte sănătoase. Colorează cu acuarele lichidul din 

fiecare pahar folosind culorile potrivite.



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La spectacol
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2. Ar putea primi fiecare dintre copiii din imagini câte o marionetă dintre cele din imagine? 
De ce?

1. Trasează pe liniile întrerupte literele care formează numele unor copii care au fost la 
spectacol. Dacă știi, citește numele copiilor.
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6. Realizează propriile tale marionete. Desenează.

3. Când ai fost ultima dată la un spectacol? Povestește.
4. Dă un nume fiecărei marionete din imaginea de pe pagina alăturată și spune câteva 

lucruri despre ele. Care îți place cel mai mult? De ce?
5. Colorează păpușile pe degete folosind culori potrivite.



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La piață
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4. Ce trebuie să facem cu fructele și cu legumele înainte să le mâncăm sau să le 
gătim? De ce?

1. Ai fost vreodată la piață? Povestește.
2. Spune numele fructelor și legumelor din imagine. Desparte cuvintele în silabe.
3. Desenează câte un cerc pentru fiecare ladă cu fructe și câte un triunghi pentru fiecare 

ladă cu legume. Care sunt mai multe?
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5. Desenează în fiecare ladă atâtea elemente astfel încât să fie atâtea câte arată 
numărul.

6. Încercuiește coșul mai greu. Subliniază coșul mai ușor.

7. Rupe bucăți mici de hârtie colorată roșie și verde și lipește-le în interiorul 
conturului fructelor.

10 10 10 10



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La munte
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1. Răspunde la întrebări pornind de la imaginea dată.
Unde sunt copiii?    Câți copii au șepci? Dar rucsaci?
Ce fac ei?      Ce vezi în partea dreaptă a imaginii? 

2. Formulează propoziții pe baza imaginii date despre copii, despre munți, despre brazi, 
despre nori.

3. Ai fost în excursie la munte? Povestește.
4. Trasează pe liniile punctate literele care formează numele unor stațiuni de munte din 

România. Dacă știi, citește numele localităților.
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5. Scrie numărul corespunzător sub fiecare grup de brazi. Încercuiește grupul în care 
sunt cei mai mulți brazi.

6. Trasează acele brazilor folosind un creion cerat verde, ca în model.



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La concurs
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1. Spune ce fac copiii din imagini. Tu ai fost vreodată la un concurs sportiv?
2. Spune o scurtă povestire pornind de la fiecare imagine, urmărind planul:

• Cum s-au pregătit copiii pentru concurs?
• Cum s-a desfășurat cursa?
• Cine a câștigat?

3. Desenează câte o floare pentru fiecare copil de la concursul de alergat și câte o frunză 
pentru fiecare copil de la concursul cu biciclete. Este câte o frunză pentru fiecare 
floare? De ce?

START
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4. Numerotează tricourile astfel încât să obții un șir de numere crescătoare de la 1 la 10. 
Colorează tricourile folosind culorile tale preferate.

5. Colorează emoticoanele: cu verde pe cel care arată cum se simțea copilul care a 
câștigat concursul și cu roșu pe cel care arată cum se simțea un copil care nu a 
câștigat.

6. Ce i-ai spune unui copil care plânge pentru că nu a câștigat un concurs?
7. Încercuiește bicicletele care sunt identice.



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

La mare
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1. Formulează propoziții pornind de la imaginea dată, despre copii, despre valuri, despre 
pescăruș, despre obiectele de pe plajă.

2. Ai fost vreodată la mare? Povestește.
3. Ce reguli trebuie să respecți pentru a te proteja de efectele negative ale Soarelui?
4. Colorează umbrelele de soare respectând ordinea culorilor din imaginea colorată.
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5. Numește animalele din imagine. Încercuiește-le pe cele care trăiesc în mare sau 
la malul mării.

6. Acoperă castelul cu lipici și apoi presară mălai ca să reprezinți nisipul.



Activități interdisciplinare pentru aprofundare/dezvoltare

Vine vacanța!
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1. Spune literele pe care le cunoști. Încercuiește litera cu care începe numele tău. 
Colorează literele cunoscute. 
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2. Colorează imaginile care reprezintă ce ți-ar plăcea să faci în vacanță. Explică alegerile 
tale.

VACANȚĂ
3. Decorează literele care compun cuvântul VACANȚĂ cum îți place.
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 Felicitări, acum ești pregătit să devii școlar! Desenează-te așa cum îți imaginezi că vei 
fi în prima zi de școală.

Eu, școlar la toamnă!
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