Data:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Silvania”
Clasa: pregătitoare B
Prof.înv.primar: Vancea Ana Sorina
Unitatea tematică: Datini și obiceiuri din străbuni
Discipline: Dezvoltare personală; Matematică și explorarea mediului; Comunicare în limba română; Muzică și mișcare; Arte
vizuale și abilități practice.
Tema zilei: Emoția sărbătorilor de Crăciun
Forma de realizare: activitate integrată

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Subiectul: Cum a fost ales bradul pom de Crăciun?
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe
Domenii implicate: DP, MEM, MM, CLR.
Obiective operaționale:
O1-să asculte cu atenție conținutul povestirii
O2-să redea conținutul povestirii cu ajutorul întrebărilor
O3- să rețină ideile principale ale povestirii
O4- să trăiască emoții pozitive trăgând învățăminte din povestea audiată

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Subiectul: Numerele naturale de la 0-10
Tipul lecției: consolidare și sistematizare de cunoștințe
Domenii implicate: MEM, DP , MM, CLR.
Obiective operaționale:
O1- să numere crescător şi descrescător în intervalul 0 – 10, cu paşi daţi (din 1 în 1 şi din 2 în 2);
O2- să stabilească vecinii numerelor învăţate
O3- să descompună şi să compună numerele date, prezentând mai multe variante şi bazându-se pe material concret/intuitiv;
O4-să stabilească numărul de elemente dintr-o mulțime, identificând cifra corespunzătoare
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Subiectul: Emoția sărbătorilor de Crăciun
Tipul lecției: consolidare și sistematizare de cunoștințe
Domenii implicate: CLR, DP, MEM, MM, AVAP.
Obiective operaționale:
O1- să despartă în silabe, corect, cuvintele date
O2- să identifice corect silabele care intră în componența unui cuvânt
O3- şi să realizeze corespondenţe între cuvinte și imaginile asociate
O4- să realizeze corelația dintre sunet și literă în procesul citirii
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Subiectul: Datini și obiceiuri din străbuni
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Domenii implicate: CLR, DP, MEM, MM, AVAP.
Obiective operaționale:
O1- să execute corect exerciţii pentru încălzirea şi omogenizarea vocii
O2- să recunoască şi să diferenţieze înălţimea sunetelor muzicale (joase, medii, înalte)

O3- să respecte corespondenţa dintre versuri şi rândurile melodice
O4- să păstreze poziţia şi respiraţia corectă în timpul cântatului
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, brainstormingul, explozia stelara,metoda ciorchinelui, exercițiul,
copacul de idei, metoda RAI, cubul, povestirea, metoda fonetico-analitico-sintetică.
Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, carte de povești, foi de flipchart, DVD-uri cu cântece și filmulețe, fișe,
scrisoare, flipchart,imagine cu Moș Crăciun, plicuri, îngeraș din polistiren, brad și globuri din polistiren, puzzle, minge, cub, steluțe
din carton, portofoliu de colinde, foi de flipchart, magneți de frigider, bomboane de pom, coș, covrigei, nuci, tablă magnetică.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
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Se creează condiţiile psihopedagogice necesare
desfăşurării activităţii în bune condiţii.
Ne salutam invitatii si le urăm un gând bun.

Captarea
atenției

frontal
DP

3.

Conținutul instructiv-educativ

Metode și
procedee

Realizarea momentului care să stârnească
interesul pentu lectie.
Le voi spune copiilor că în această noapte am avut
un vis, în care un îngeraș îmi spunea că atunci
când voi intra în clasă, voi găsi o scrisoare
adresată celor mai frumoși copii din clasa
pregătitoare.
Când m-am trezit, mi-am dat seama că a fost doar
un vis, dar când am intrat în clasă nu mi–a venit să
cred ce am văzut. Pe catedră mă aștepta îngerașul
pe care-l vedeți voi și această scrisoare. Atunci
mi-am dat seama că îngerașul chiar a apărut în
visul meu. Am vrut să-l deschid, dar pe plic scria
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE B și atunci
nu mi-am permis s-o deschid decât în prezența
voastră.
Vreți să vedeți ce conține scrisoarea?
Voi da citire scrisorii.(Anexa 1)
Voi citi ce conține prima probă.(Anexa 2)
Voi anunța tema activității care se va
desfășura”Copii, astăzi o să vă spun o poveste care
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CLR
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Obţinerea
performanţei

se numeşte ”Cum a fost ales bradul pom de
Crăciun?”. Dacă veţi asculta cu atenţie povestea,
la sfârşit o să ştiţi să povestiţi şi voi, o să aflați
multe lucruri despre bradul de Crăciun.
Ce cuvinte vă vin în minte când auziți cuvântul
Crăciun?
Ce știți voi despre brad? Este cu ceva mai
deosebit decât alt copac?
Voi citi copiilor povestea cât mai plastic si mai
expresiv, modulându-mi vocea, tonul, ritmul,
pentru a obtine participarea afectiva a copiilor şi
pentru a sublinia întelesul cuvintelor neînţelese.
Pe parcursul povestirii sunt expuse, pe rând,
imagini din poveste. Se întrerupe firul povestirii
la momentul oportun pentru a explica, pe întelesul
copiilor, cuvintele noi.
În timpul povestirii sunt subliniate trăsăturile
predominante ale personajului principal
(brăduţul).(Anexa 3)
O voi face adresând elevilor câteva întrebări.
-Ce poveste ați ascultat?
-Care sunt personajele din aceasta poveste?
-Unde s-a născut pruncul Iisus?
-Ce a primit pruncul Iisus de la toţi oamenii?
-Ce a hotărât palmierul să-i ducă în dar pruncului?
Dar măslinul ?
-De ce s-a întristat brăduţul?
-Cum l-a ajutat îngeraşul pe braduţ?
-Cine s-a bucurat de frumuseţea brăduţului
strălucitor?
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- Ce aţi învăţat voi din această poveste?
-Dacă ați fi îngeraș, voi cum ați ajuta brădulețul?
Elevii vor fi solicitați să formuleze întrebări pe
baza textului.
Am observat că voi cunoașteți foarte bine
povestea, dar acum sunt puțin îngrijorată pentru că
eu, sincer nu știu dacă aș putea să i-o povestesc
moșului. Nu ați putea să-mi adresați voi câteva
întrebări, ca să fiu și eu liniștită că cunosc poveste.
Eu am aici o steluță mare și câteva steluțe mici.
Poate cineva să-mi spună câte steluțe am în total?
Eu am să vă citesc de pe fiecare steluță cuvântul
cu care să înceapă întrebarea voastră, iar voi o să
mi-o adresați.
O voi face printr-un ciorchine.
Știți ce mă gândesc?
Ca să îl ajutăm pe Moș Crăciun să retina mai bine
povestea, așa cum am avut și eu nevoie de voi ca
să mi adresați întrebări, m-am gândit să-i
completăm acest ciorchine cu câteva elemente din
poveste. Cu siguranță văzând imaginea, o să poate
reține mai bine povestea.
Copiii vor trebui să aleagă din mai multe elemente
pe cele care au legătură cu povestea și să le așeze
pe un ciorchine. (Anexa 4)
Copiii vor audia cântecul ”O brad frumos”
Voi face aprecieri frontale și individuale asupra
răspunsurilor date de elevi.

Individu
al

6 steluțe din
carton

Explozia
stelară

Observarea
sistematică

Frontal
Metoda
ciorchinelui

Flipchart

Videoproiect
orul
Cântecul ”O
brad
frumos!”

Frontal

1.

MATEMATICĂ
EXPLORAREA
MEDIULUI
Moment
organizatoric

2.

Captarea atenției

3.

Anunțarea temei

CLR

MEM

MEM
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Verificarea
cunoștințelor
dobândite anterior

Asigurarea unui climat educational favorabil.
Pregătesc materialele necesare lecției.
Voi citi conținutul din plicul cu numărul 2.
(Anexa 5)

Mingea

Astăzi vom repeta cunoştinţele despre numerele
naturale 0-10, vom număra crescător şi
descrescător, vom compune şi descompune
numere.
Propun să facem câteva exerciții de calcul mintal.
Voi arunca mingea către un copil întrebând:
-Câți iezi avea capra din poveste?
-Câți galbeni erau în punguța moșului?
-Câți pitici erau în povestea Alba ca Zăpada?
-Câte degete ai la o mână?
-Dar la două?
-Ce poate fi unul și numai unul?
-Numără din 2 în 2 de la 0
-Numără descrescător din 2 în 2 de la 10.
-Ce fel de numere sunt acestea?
-Numără din doi în doi de la 1.
-Ce fel de numere sunt acestea?
-Numără descrescător din doi în doi de la 9!
-Spune numerele cuprinse între 3 și 8!
-Spune numerele cuprinse între 10 și 5!
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Frontal
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Observarea
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Frontal

Exercițiu

Frontal

Cubul

Voi arunca un cub care are scris pe fețele lui cifre.
Voi arunca cubul, iar copilul care îl va prinde va
trebui să spună vecinul mai mic sau mai mare al
numărului scris pe fața cubului.

5.

Metoda
cubului

Elevii vor avea pregătite pe bănci sarcinile pe
care va trebui să le rezolve. (eu le voi avea scrise
pe spatele globurilor)

Dirijarea
învățării
AVAP

Sarcina 1
”Colorează numai cifrele!” Elevii vor primi o fișă

în care se află cifre și litere. Ei vor trebui să
coloreze numai cifrele.(Anexa 6)
Sarcina 2
Într-un săculeț se află mai multe litere. Elevii vor
scrie în dreptul fiecărei litere cifra
corespunzătoare numărului de litere din săculeț.
(Anexa 7)
Sarcina 3

Fișe de lucru

Exercițiul

Tabla
magnetică

Descompune cifra 5 (Anexa 8) Se va lucra frontal la
tabla magnetică.

MM

MEM

6.

Obținerea
performanțelor
Asigurarea

Sarcina 4
Cântă un cântec despre numere
Sarcina 5
Se împarte clasa în două echipe echipe: echipa
săniuțelor, echipa fulgișorilor.
E1:Ordonează crescător cifrele scrise pe oamenii
de zăpadă.
E2:Ordonează descrescător cifrele scrise pe brazi.
Elevii vor așeza crecător și descrescător oamenii
de zăpadă în funcție de cifra care este scrisă pe ei.
Sarcina 6
Rezolvă fișa(Anexa 9)Le voi explica ce au de
făcut la fiecare exercițiu.
După ce au terminat, voi verifica corectitudinea

Copacul
ideilor
Jetoane

Frontal
Pe grupe

Individu

Evaluarea
individuală

7.

8.

retenției și
transferului

fiecărui exercițiu.
Dacă timpul îmi va permite le voi spune copiilor
ghicitori având ca răspuns numerele învățate.
(Anexa 10)
Voi face aprecieri asupra modului cum s-a
desfășurat activitatea.

Încheierea
activităţii
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Analiza nivelului
de efectuare a
sarcinilor

Frontal

Plicul nr.3

Conversația

COMUNICARE
ÎN LIMBA
ROMÂNĂ
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Captarea atenției

al

Se va organiza spațiul și climatul educativ într-un
mod optim desfășurării activității depuse.
DP

Voi citi proba numărul 3.(Anexa 11)
Observarea
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Anunțarea
temei
CLR
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Dirijarea învățării

MEM

Astăzi la ora de CLR vom rezolva exercițiile pe
care ni le-a trimis moșul. Vom repeta tot ce am
învățat noi până acum: vom alcătui propoziții,
vom despărții cuvinte în silabe, vom citi cuvinte și
bineînțeles vom reconstitui puzzlul
moșului.(Anexa 12)
Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect , elevii vor
fi recompensați cu o piesă sau două de puzzle.
Exercițiul 1
Alcătuiți o propoziție din trei cuvinte despre iarnă.
Alcătuiți o propoziție din două cuvinte despre
copii.
Alcătuiți o propoziție cu cuvântul roșie.
Alcătuiți o propoziție în care cuvântul roșie să
aibă alt înțeles decât l-a avut în propoziția
anterioară.
Exercițiul 2

Puzzle

Frontal
Planșă

Exercițiul

Frontal

Metoda
foneticoanaliticosintetică
Frontal

CLR

Desparte în silabe cuvântul ” minune”.
Din câte silabe este format cuvântul ”minune”?
Care este prima silabă?
Dar a doua?
Dar a treia?
( Voi face reprezentarea grafică a cuvântului)
Spune un cuvânt format din două silabe.
Spuneți un cuvânt format dintr-o singură silabă.
Exercițiul 3
Exemple de cuvinte care conțin sunetul a
Exemple de cuvinte care conțin sunetul u
Exemple de cuvinte care conțin sunetul e
Exercițiul 4
Completează ciorchinele cu cuvinte care conțin
litera scrisă la mijloc.(se va lucra la tabla
magnetică) Anexa 13

Mm

Exercițiul 5
Citește literele, cuvintele și propozițiile date.
(Anexa 14)

4.

Obținerea

Exercițiul 6
AVAP Eu spun una, tu spui multe : fulg, brad, moș.
Alintă cuvintele: copil, băiat, fetiță
Cum mai spunem la : zăpadă, trist, bucuros
Dacă nu e ... atunci e...
Exercițiul 7
Rezolvă fișa (Anexa 15)
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6.

Este o o fișă care conține 4 exerciții.
➢ Scrie un cuvânt care conține literele
învățate.
➢ Desparte în silabe cuvântul Mara
➢ Potrivește cuvântul cu imaginea
➢ Desenează un lucru care ți-l dorești de
Crăciun.
Exercițiul 8
Copiii vizioneză desenul animat care prezintă
atelierul lui Moș Crăciun.
Fiecare copil va avea jetoane cu două tipuri de
fețe (vesele și triste). Ei va trebui să ridice jetonul
corespunzător stării în care s-au simțit azi.

Observarea
sistematică

Observația

Conversația

Exercițiul
Se pregătesc materialele necesare pentru
desfăşurarea lecţiei.
MUZICĂ ȘI
MIȘCARE

1

2

3

Moment
organizatoric

Reactualizarea
cunoștințelor

Anunțarea temei

MM

Se rostește în cor poezia „Cum stăm în bancă”:
Sus, jos, sus, jos,
Ne-așezăm în bănci frumos,
Punem mâinile la spate
Și de spătar rezemate,
Avem grijă de picioare,
Să stea pe rezemătoare.
Elevii execută mișcările evocate în poezie,
adoptând o poziție corectă în bancă.
Copiii vor fi solicitaţi să-şi amintească ce
sărbătoare se apropie şi ce ştiu ei despre această
sărbătoare; unde s-a născut pruncul Iisus; ce se
face de Crăciun….
Se verifică poziția corectă în bancă și se explică
elevilor de ce este necesar să adopte o poziție
optimă în timpul cântatului.

Frontal
Aprecierea
verbală

Conversația

Frontal
Exercițiul

Repertoriu
de colinde

MM

4

Dirijarea învățării

CLR

Azi la ora de MM vom repeta toate colindele pe
care le-am învățat până acum.
➢ Colinde, colinde
➢ Am plecat să colindăm
➢ Gazde mari, nu mai dormiți!
Pentru a cânta frumos vom face câteva exerciții de
încălzire a vocii.
Exerciţii de respirație:
*Se propune elevilor să-şi imagineze că se află
într-o poienita, de unde vor culege flori; Si
rostim: Ce frumos miroase floarea!
*Se propune elevilor să-şi imagineze că sunt la
ziua unui coleg și au de umflat baloane „ Balonul mare acum îl umplem (Se inspiră cât
numărăm, până la patru)
Deci cu toţii aer în el să suflăm!” (Se expiră, pe
gură, cât numărăm, până la opt):
Exerciţii de dicţie:
*Exerciţii de dicţie şi de respiraţie prin jocul:
“Repetă după mine!”
“Toba bate: bum! bum! bum!
Hai copii cu toţi la drum!”
“Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
U!U!Uuuuuuuuuuuuuu!
Călătorie spre ,,Palatul muzicii ”, poveste
muzicală
Haideţi să ne închipuim că suntem nişte pitici
veseli, care plecăm într-o călătorie în lumea
minunată a muzicii. Ne urcăm în maşină si
pornim motorul: vrum, vrum, vrum! (pronunţaţi şi
voi de trei ori). Ajungem pe traseu un grup de
copii şi îi claxonăm: tiit ,tiit, tiit ! (exerciţiu joc de

Frontal
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Exercițiu

Decor
țărănesc

Jocul
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Frontal

MM

CLR

MM

5
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7
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pronunţare a silabei pe diferite înălţimi) .
Ajungem în faţa unui mare palat înconjurat de
flori. Ne oprim să le mirosim!...(exerciţiu de
inspiraţie, expiraţie). Se aude cântecul cucului;
hai sa-l imităm: cu-cu!cu-cu!cu-cu! Apropiindune de palat, auzim deja nişte vocalize. Hai să
exersăm şi noi !
Se execută vocalize cu ajutorul vocalelor a, e, i,
o, u;
pe sunetele arpegiului gamei Do;
Încercăm să pătrundem pe poarta palatului, dar
un vânt puternic ne opreşte: vîjjj! vîjjj! vîjjj!.
Mai mergem noi ce mai mergem şi ne oprim în
faşa unei uşi de lemn, pe care este scris:
Muzica îmi place mult / Şi s-o cânt şi s-o ascult!
(exerciţiu de citire ritmică).
Magie ! Se deschide uşa şi intrăm în palat, în
lumea minunată a muzicii. Pentru a vizita întregul
palat cu multe încăperi, trebuie să obţinem cele
câteva chei. Pentru fiecare cheie trebuie să
trecem câte o probă muzicală! Sunteţi pregătiţi să
vă dovediţi măiestria muzicală ?
Voi repeta cu copiii toate colindele învățate. Doi
copii vor fi gazdele, iar restul colindătorii.
În final copiii vor spune câteva urări.
Gazda va servi cu bomboane și covrigei toți
colindătorii.
Voi aprecia împreună cu copiii activitatea în
ansamblu, evidențiind efortul acelor copii care au
fost disciplinați, atenți și au executat corect
sarcinile date .
Activitatea se încheie cu aplauze.
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Anexa 1

Dragii mei,

Eu sunt îngerașul la care voi vă rugați în fiecare dimineață și seară.
Sunt încântat că în această clasă sunt copii foarte cuminți. Voi știți că eu
vă păzesc tot timpul și am grijă de voi? V-am adus în dar sărbătoarea de
1 Decembrie –Ziua Națională a României și Sărbătoarea de Sfântul
Nicolae. Mă pregătesc să fiu alături de voi și cu ocazia unei alte sărbători
iubite de toată lumea-Crăciunul.
M-am întâlnit cu Moș Crăciun și mi-a spus că spiridușii l-au
informat că voi vă descurcați foarte bine la școală. Ca să se convingă cine merită cu adevărat cadouri de la
el, s-a gândit să vă supună la niște probe.
Aveți trei plicuri în care vi se spune ce aveți de făcut. Dacă vă veți descurca , la sfârșitul orei a treia
veți putea viziona un desen animat care prezintă ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN.

MULT SUCCES!

VĂ PUPĂ DULCE, ÎNGERAȘUL!

Anexa 2

Dragii Moșului,
Eu nu cunosc foarte bine povestea bradului de Crăciun, dar
aș vrea tare mult să o știu.
Vă rog să

ascultați cu atenție povestea pe care doamna

învățătoare o să v-o spună pentru a putea să mi-o povestiți și
mie de Crăciun când voi veni la voi.

Cu mult drag, Mos Crăciun!

Anexa 3

CUM A FOST ALES BRADUL POM DE CRĂCIUN?
Când s-a născut Iisus Hristos în Beethleem, toate ființele de pe pământ, s-au bucurat și toată lumea din toate părtile
venea să-L vadă și să-I aducă frumoase si nenumărate daruri.
Nu departe de staulul unde s-a născut Iisus, erau trei copaci: un palmier, un măslin și un brădut.
Pe langă dânsii trecea toată lumea care se ducea cu daruri la Iisus. Oamenii se odihneau si vorbeau despre darurile aduse.
Copacii auzeau și voiau ca și dânsii să-I ducă daruri, dar nu prea aveau ce. Sfătuindu-se între ei, palmierul spuse:
-Eu am să-I duc în dar cea mai mare si mai frumoasă dintre frunzele mele, ca atunci când Îi va fi cald, să se apere de
căldură.
Măslinul a spus și el:
- Eu, toate fructele mele am să le strivesc și le storc și undelemnul cel mai curat și parfumat i-L voi duce, să-I ung
mânuțele și piciorușele.
Atunci, bradul, cu glas blând, a întrebat:
-Dragi prieteni, dar eu ce aș putea duce ca dar Copilului Sfânt?
-Tu nu ai nimic, frunzele tale mici și ascuțite ca niște ace, au să-L întepe pe Micuț.
Auzind aceste vorbe, brăduțul nostru, s-a simțit și mai mic decât era și a început să plângă. N-am nimic frumos și bun
de dus în dar…
Un îngeraș, care din întâmplare zbura prin apropiere, a auzit discuția celor trei copaci, și făcându-i-se milă de brădut,
s-a hotărât să-i vie în ajutor.
Cum era pe înserat, pe cer începeau să se aprindă stelele.
Ingerașul spuse steluțelor:
-Coborâți câteva dintre voi pe crengile brăduțului de colo, care stă supărat și plânge.
Steluțele bune și bucuroase că pot să-l ajute pe brăduț, iute s-au coborât și s-au agățat de crengile brădutului,
făcându-l să strălucească.

Micul Iisus, din iesle, putu să-l vadă și-n ochisorii Lui se aprinseră lumini de bucurie, iar bradul era fericit ca a putut și
el să ducă în dar toată strălucirea lui, strălucire de o clipă, dar nespus de frumoasă.
De atunci, oamenii care cunoșteau această poveste, au luat obiceiul ca-n toți anii când sărbătorim Nașterea Domnului
Iisus, bradul să fie acel copac ales, împodobit cu steluțe, jucării, să răspândească în jurul lui tuturor acelora care îl privesc,
numai bucurii…

Anexa 4

METODA CIORCHINELUI

Anexa 5

Dragii Moșului,
Sunt sigur că v-ați descurcat foarte bine la proba numărul 1. Acum
urmează proba numărul 2.
După cum vedeți, aveți pe tablă un brad care nu e împodobit.
Vânzătoarea de la magazinul de unde am luat globurile i-a spus
spiridușului meu că nu i le dă până nu rezolvă câteva exerciții la matematică și
explorarea mediului.
Spiridusul meu este Mutulici și nu prea știe matematică, așa că vă rog pe
voi să îl ajutați pe Mutulici, ca să avem și noi brad de Crăciun aici la Polul
Nord. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect veți avea un
glob pe care îl veți putea pune pe brad.
Vă mulțumesc!

Anexa 6
Fişă de lucru
Colorează numai cifrele!

Anexa 7

Fişă de lucru

Scrie în dreptul fiecărei litere cifra corespunzătoare numărului de litere din săculeț!

Anexa 8

Anexa 9

Numele …………………

Data:

Fişă de evaluare
1. Scrie în căsuţă cifra corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulţime.

2.Colorează:
a) numărul mai mic;
3

b) numărul mai mare;

5

9

c) numerele egale

7
10

3.Scrie vecinii următoarelor numere:
3 ___ 5

___ 5 ___

4.Încercuiește imaginile care îți indică iarna.

___ 1 ____

1
1
1
1

1

10
00

5.Uneşte crescător punctele, apoi colorează imaginea obţinută.

*6.Coloreaza sania lui Mos Crăciun.

Anexa 10
GHICITORI
Poate fi asemănată
Fără grijă cu o roată
Prima este învăţată
Care-i cifra căutată?
(zero)

E un nouă răsturnat
Şi de şapte e urmat
E o mică ghicitoare
Care-i cifra asta oare?
(şase)

După zero este pusă
Două linii cifra are
Una mică şi-alta mare
Care-i cifra asta oare?
(unu)

Câţi pitici sunt în poveste
Câte zile-n săptămână
După şase poposeşte
Sigur ştiţi ce cifră este.
(şapte)

Este simplu de făcut
După unu e trecut
Seamănă cu un răţoi
Sigur ştiţi, e cifra ...
(doi)

Zici că-i o clepsidră mare
Aşezată în picioare
După şapte ea soseşte
Haide spune, se numeşte ...
(opt)

E un opt pe jumătate
Cifra iezilor din carte
După doi el se aşază
Care-i cifra asta oare?
(trei)

E un şase ridicat
Şi e mult mai căutat
Să apară-n cataloage
Care-i cifra asta oare?
(nouă)

De-l primeşti din întâmplare
Este o ruşine mare
Chiar de nu poţi sta pe el
Zici că e un scăunel.
(patru)

Nota cea mai căutată
Şi de toţi invidiată
Când apare-n cataloage
Care-i cifra asta oare?
(zece

Anexa 11

Anexa 11

Iubiții Moșului,
Sunt sigur că v-ați descurcat foarte bine la ora de DP și MEM.
Mai aveți o singură probă, care este mai mult un joc. Este un puzzle
cu mine, pe care vreau să îl faceți ca să-l pot pune pe perete în
dormitorul meu, să-mi amintesc de voi. Dar, vreau să faceți acest puzzle,
rezolvând câteva exerciții la CLR, pentru că sunt sigur că și aici vă
descurcați de minune.

PUPICI DE LA MOȘUL!

Anexa 12

Anexa 13

Mm

m e a u n r
Anexa 14

RIU

A E N
ma

mu

nu

A-na ma-ma I-na
Maia are un nai.
Ai un an?

Fișă de lucru

Anexa 15
Scrie un cuvânt care conține literele învățate.

Desparte în silabe cuvântul

MARA

Potrivește cuvântul cu imaginea
Desenează un lucru care ți-l dorești de Crăciun.

ren
nai
i-ni-ma

