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Clasa pregătitoare - Matematică si explorarea mediului 

Fișă de lucru recapitulativă 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Ca să ajungă în vacanță, Norișor are de străbătut un traseu marcat cu steluțe. Completează, pe 

fiecare steluță, numerele care lipsesc pentru a-l ajuta. 

START! 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     SOSIRE! 

 

  2.  Norișor este însoțit de prietenii săi.  Scrie vecinii numerelor  de pe norișori. 

                                           

 

           

 

    

  3.   Îi trimitem lui Norișor inimioare?  Colorează numai inimioarele cu numere pare. 
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Dragi Steluțe, 

             Vacanța de vară vă așteaptă! Ca să plec și eu în 

vacanță cu prietenii, să aveți doar vreme bună, am nevoie 

de ajutor la rezolvarea acestei fișe. Mulțumesc mult și spor 

la muncă! Vacanță plăcută!              Cu drag, Norișor 

 

cu 

 

                  

                                            Cu drag, prietenul vostru, Norișor 

 

 

     



 

4. Rezolvă exercițiile de pe cartonașe și colorează-l pe cel unde rezultatele sunt doar 

numere impare.  

 

 

          2+ 5=___  6+ 5=___                             1     1+ 5=___ 

          7-  4=___                                        12- 4=___                             1    13+3=___ 

          6+ 3=___                                   9+ 3=___                            20- 5=___ 

  

 

5. Norișor a amestecat zilele săptămânii. Ajută-l să le ordoneze corect! 

            

 

    

 

   

6. Norișor aduce ploaia și ajută plantele și animalele să supraviețuiască. Numerotează în 

casete :     

a) părţile componente ale plantei:                                       b) părțile corpului    animalului:        

1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, 4- floare, 5- fruct      1 - cap,  2 - trunchi, 3- membre

                                               
FELICITĂRI! AI AJUNS LA FINAL! CUM TE SIMȚI? COLOREAZĂ! 

 

 

    luni     vineri 

    joi 

   duminică       sâmbătă       miercuri   marți 



Matematică si explorarea mediului 

1. Competențe specifice vizate  

 

1.1 Recunoasterea și scrierea numerelor naturale în concentrul 0 – 31 ; 

1.2 Compararea  numerelor naturale în concentrul 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 31, folosind poziționarea pe axa 

numerelor ; 

1.4 Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 31 prin adăugarea/extragerea 

a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată ; 

3.1Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul      

apropiat, în scopul identificării unor regularități ; 

   7.2 Utilizarea  unor  unități de măsură pentru determinarea/estimarea duratelor          

    

     2. Descriptori de performanță 

Compe- 

tenta  
Itemul  

Performanta 

Realizat  
În curs de 

realizare 
Nerealizat 

1.3 Scrie numerele care lipsesc într-un șir 

de numere de la 1 la 31  
20 - 23 numere 11 - 19 numere 

1-10 

numere 

1.1 Numără corect în concentrul 0 - 31 4 situații corecte 
2-3  situații 

corecte 

1 situație 

corectă 

1.2 Scrie vecinii numerelor 3 situații corecte 
2 situații 

corecte 

1 situație 

corectă 

1.1 Identifică numerele pare 4 - 5 numere 2 - 3 numere 1  număr 

1.4 

1.1 

1.6 

Rezolvă adunări și scăderi în concentrul 

0 – 20, cu si fără trecere peste ordin cu 

ajutorul obiectelor 

12 -15 operații 

și identifică 

caseta cu 

rezultate impare 

6 -11 operații 

și identifică 

caseta cu 

rezultate 

impare 

1 – 5 

operații 

7.2 Ordonează corect zilele săptămânii 6 - 7 zile  3 - 5 zile 1-2 zile 

3.1 Identifică părțile componente ale plantei 5 situații 2 - 4 situații 1 situație 

3.1 
Identifică părțile componente ale 

corpului unui animal 
3 situații corecte 

2 situații 

corecte 

1 situație 

corectă 



 

REZULTATE OBȚINUTE:   

R (realizat) ,   C (în curs de realizare),   N (nerealizat) 

 

 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I78 I9 
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      Observații: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


