Hei, a început
școala!!!
Ce bucurie!

Din nou la școală
Vacanţa de vară a trecut cu bine. Acum, însă, toamna și clopoţelul ne cheamă la
școală. Ieri, 15 septembrie a fost prima zi de școală. Ce bucurie pe noi! Ne-am întȃlnit
cu doamna învăţătoare și cu colegii, am revăzut școala și am intrat în noua noastră sală
de clasă.
De abia aștept să le povestesc colegilor despre vacanţă. Am fost la bunici și acolo
m-am distrat grozav. Am fost și la munte, am văzut brazii înalţi și vȃrfurile măreţe. A
fost o vacanţă frumoasă, însă abia am așteptat să înceapă școala. Anul acesta voi învăţa
și mai multe lucruri. Ce frumos va fi!
Temă!
Transcrie, la alegere, primul sau al doilea alineat.

1. Ȋncercuiește răspunsul corect:
Şcoala începe:
● vara
● iarna
● toamna ● primăvara
A fost o vacanţă:
● plictisitoare
● tristă
● frumoasă
A noua lună din an este: ● ianuarie ● mai
● septembrie
2. Completează:
Dacă ieri a fost 15 septembrie, astăzi este_______________________________.

Dacă mȃine va fi 17 septembrie, astăzi este______________________________.
3. Transcrie prima propoziţie din text:

Transcrie ultima propoziţie din text:

4.

Amfostînvacanţălabunici.

Amașteptatcudragsăînceapășcoala.

5. Ȋn vacanţă, mi-am făcut o mulţime de prieteni:
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Fetiţa cu rochiţă albastră este…

Băieţelului cu tricou galben îi place…

6. Aranjează crescător: 5, 15, 23, 1, 17

Băieţelul blond…

____________________________________________

Aranjează descrescător: 9, 21, 6, 12, 10, 8

____________________________________________

7. Încercuieşte cu roşu cifra zecilor şi cu albastru cifra unităţilor:
11

31

14

6

16

11

7

9

8. Marin a plecat în vacanţă cu părinţii. Ei au stat 2 zile în Constanţa, 5 zile în Sibiu și 4 zile în
Brașov. Cȃte zile au fost plecaţi în vacanţă?

R:
9. Ene a găsit pe plajă 11 scoici. Ana, sora lui, a găsit cu 3 mai multe. Cȃte scoici au găsit
împreună?

10. Temă:
3+ 6=
10+2=

12 + 5 =
3 +14=

22 + 3 =
12 + 16=

20 + 9 =
24 + 3 =

27- 6=
28 – 15 =

