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Te salut, amice! Mă bucur nespus că ești aici, cu mine. Numele meu este AMIS și puțini au ocazia 

să mă cunoască bine. Dacă vrei să știi mai multe despre mine caută răspunsurile corecte. 

PARTEA I 

Atenție! Cerința completă se va citi de două ori: prima data, înainte de rezolvarea exercițiului și a doua 

oară, după rezolvarea exercițiului 

1. M-AM  NĂSCUT  ÎN ANOTIMPUL TOAMNA. Alege imaginea potrivită și pune X  

în cerculețul corespunzător. 

2. SPORTUL MEU PREFERAT SE POATE PRACTICA DOAR ÎN ANOTIMPUL ALB. 

 Alege imaginea potrivită și pune X în cerculețul corespunzător. 

3. DACĂ AR FI DUPĂ MINE, ÎN FIECARE ZI AȘ MÂNCA DOAR FRUCTE. Alege  

imaginea potrivită și pune X în cerculețul corespunzător. 

4. ÎMI PLAC FLORILE DE PRIMĂVARĂ. Alege imaginea potrivită și pune X în cerculețul  

corespunzător. 

PARTEA A II-A 

Lui Amis îi plac poveștile.  Una dintre preferate este ,,Scufița Roșie”.  

1. Scufița Roșie a întâlnit în pădure un animal sălbatic. Tu îl recunoști? Marchează cu X imaginea  

corespunzătoare. 

2. Privește cu atenție cuvântul ,,BUNICA”. Găsește varianta în care literele sunt așezate la fel și  

marchează-l cu X. 

3. În casa bunicii este o curățenie deplină. Ce obiect se poate găsi în baie, dar nu este un obiect de  

igienă personală? Identifică-l și marchează-l cu X 

4. Scufița Roșie a găsit un șirag de mărgele. Este foarte frumos. Din pacate, acesta s-a rupt și câteva  

mărgeluțe s-au desprins. Ajut-o pe Scufiță și găsește următoarele patru mărgele. Marchează cu X, mulțimea 

de mărgele corectă. 

5. Bucuroasă că a scăpat de lupul cel rău, bunica a pregătit 4 tarte cu fructe și 5 tarte cu ciocolată.  

Vânătorul pofticios a mancat singur o tartă cu fructe și una cu ciocolată. Câte tarte au mai rămas?  

Marchează cu X răspunsul corect. 

 

PARTEA A III-A 

A sosit vremea să mă cunoști.  

 

1. Îmi place mult să desenez mașinuțe. Am desenat câte o mașinuță în fiecare zi. Prima am  

desenat-o joi. Când am desenat-o pe ultima? Pune un X pe bilețelul pe care este scrisă ziua corectă. 

2. Eu sunt între cei cu numerele 1 și 5 dar și între numerele 3 și 6. M-ai găsit? Încercuiește numărul 

 meu. 

 

 

Vă mulțumim pentru colaborare! 

Unul dintre supraveghetori va citi elevilor toate cerințele exercițiilor clar, coerent și cu 

expresivitate, fără a oferi alte indicații ce ar influența în vreun fel sau altul concurenții. 

 


