Ȋn munţi
Ȋn vacanţă ne putem bucura de liniște, odihnă și excursii frumoase.
Flavia, împreună cu prietenii ei, au vizitat o mulţime de locuri frumoase din
Romȃnia, dar parcă cele mai frumoase peisaje le-a văzut în munţi. Acolo unde lacurile
albastre se zăresc sclipind în depărtare și vȃrfuri măreţe par să ajungă în nori.
Flavia a dormit în cort și a băut apă din izvoarele curate ale muntelui.
Ȋn expediţiile ei, Flavia a văzut capre negre și marmote; animale frumoase care
trăiesc printre stȃncile munţilor.
E frumos muntele, însă trebuie să avem mare grijă atunci cȃnd ne hotărȃm să urcăm!
Temă! Transcrie primele 3 propoziţii ale textului.
1. Raspunde/discută:
De ce trebuie să fim atenţi atunci cȃnd mergem pe munte?
Cum putem avea noi grijă de natură?
Cum ne răsplătește natura?
2. Formulează cȃte o propoziţie cu fiecare dintre cuvintele subliniate din text:

4. Alege-ţi din text cȃteva cuvinte și transcrie-le pe rȃndul de mai jos:
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Scrie numere care:
● au cifra unităţilor 7 ____________________;
● au cifra zecilor 6_______________________;
● au cifra unităţilor 1_____________________;
7. Scrie numărul 51 ca sumă de doi termeni: _________________________
Scrie numărul 68 ca sumă de doi termeni: _________________________
8. Scrie dupa model: 45= 40+5
71
23
46
11
40

21

32

41

89

91

9. Care sunt numerele cu 13 mai mari decat: 41, 12, 6, 76, 15?
10. Care sunt numelerele cu 15 mai mici decat: 50, 16, 82, 41, 63?
11. Eugen a plecat pe munte marţi dimineaţa. El a dormit în cort două nopţi. Cȃnd a coborȃt
Eugen de pe munte?
R:
12. Mama, tata și doi pui de veveriţă au găsit alune. Fiecare membru al familiei a primit două
alune. Cȃte alune au găsit?

11. Temă:
91+9=

22+39 =

71-35 =

90-7 =

17+34=

51-25=

42+19=

50-5 =

