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RECAPITULARE INIŢIALĂ

1. Scrie numerele cu cifre:
a) optzeci și patru    b) treizeci    c) cincizeci și cinci   

  douăzeci și doi      treisprezece      șaizeci și șase   

  unsprezece      treizeci și trei      șaisprezece   

2. După modelul  45 = 40 +5  descompune numerele date

     • 56 =        • 99 =        • 60 =       

     • 87 =        • 31 =        • 68 =       

3. Completează șirurile cu încă trei numere:
a) 67; 69; ___; ___; ___; b) 23; 34; ___; ___; ___; c) 100; 90; ___; ___; ___;
  84; 82; ___; ___; ___;   44; 40; ___; ___; ___;    95; 90; ___; ___; ___.

4. Scrie numerele: 
• cuprinse între 37 și 42:                    
• pare, cuprinse între 55 și 65:                  
• impare, cu cifra 4 la zeci:                 
• mai mici decât 73 și mai mari decât 68:              
• pare, cu cifra 5 la zeci:                  

5. Compară numerele de mai jos, folosind semnele <; >; =:
 35     41 86     68 22     20 76     76
 53     35 68     59 20     19 76     67

6. Identifică organele majore din desenul de mai jos și scrie:
a) numele lor:
1  ________ 2  ________ 3  ________ 4  ________ 5  ________

b) rolul lor
1    
2    
3    
4    
5    

1

2

3

4

5
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7. Observă desenul și completează spaţiile libere, scriind:

a) părţile plantei:  __________________________________________

b) rolul lor:
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

8. Găsește toate numerele formate din zeci și verificaţi care pot fi formate cu cifrele 
9, 2, 0, 6:

9. Asociază cuvintele din rândul a cu cele potrivite din rândul b:

a) gheaţă abur îngheţată clocot picături apă
b) căldură ger foc frigider robinet capac

10. Calculează:

a) 16 + 
10

25 + 
 4

32 + 
47

40 + 
59

86 – 
 5

94 – 
90

65 – 
 5

79 – 
56

b) 25 +   4 =   

39 – 25 =   
45 + 23 =   

45 – 23 =   
78 –  8 =   

78 + 20 =   
50 + 35 =    

85 – 80 =   

11. Completează spaţiile libere cu denumirile surselor de energie ilustrate și cu formele 
de energie pe care acestea le produc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  _______________________________ 4.  __________________________________
2.  _______________________________ 5.  __________________________________
3.  _______________________________ 6.  __________________________________
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12. Dinu are 96 baloane. Din acestea 53 sunt verzi, iar restul sunt roșii.
Câte baloane roșii are Dinu?

13. Radu aude muzica de la radio de la 39 m, iar sora sa de la 56 m.
a) Cine este mai aproape de sursă? De ce?
b) Câţi metri sunt între cei doi copii?
c) Care aude mai bine? Explică.

14. Completează tabelele de mai jos:
+ 27 – 36

56
45
63  

+ 19 – 38
75
63
54  

+ 27 – 25 + 19 – 45
52
60
73

15. Completează spaţiile libere de mai jos cu trei variante de răspuns:
• Banca se poate măsura cu:  _______________________________________________
• În oală este mai mult lichid decât în:  _______________________________________
• Distanţa între școală și casă poate fi măsurată cu:  _____________________________
• Timpul se măsoară cu:  ___________________________________________________
• Un sac este mai greu decât:  _______________________________________________
• Zilele sunt grupate în:  ___________________________________________________

16. Desenează în tabel:

a)  un număr de   cu trei mai mare decât numărul 
zilelor dintr-o săptămână.

b)  tot atâtea  câte au doi căţei și doi boboci.
c) mai puţine  decât lunile unui an.       

a.

b.

c.

17. Completează spaţiile cu numele obiectelor care au formă de:
• sferă:  ___________________________
• con:  ____________________________

• cilindru:  _________________________
• cub:  ____________________________

18.  Cristi are 82 lei, din care cumpără o minge de 14 lei și o carte de 19 lei.
Câţi lei îi mai rămân lui Cristi?
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EVALUARE PREDICTIVĂ

1. Compară perechile de numere, folosind semnele < ; > ; = :
 56     65 70     59 86     91
 37     39   5     15 38     38

2. Descompune numerele de mai jos în Z și U:
• 35 =          • 77 =          • 90 =      

3. Completează șirurile cu încă trei numere:
• 32; 34; ____; ____; ____;    • 82; 72; ____; ____; ____;    • 46; 50; ____; ____; ____.

4. Din șirul: 96; 37; 15; 68; 9; 24; 43; 52; 25; 66; 70; 81 ordonează numerele:
a) pare, crescător:  _______________________________________________________
b) impare, descrescător:  _________________________________________________

5. Scrie rezultatele corecte în tabele:

+ 36 – 29 + 20
47
55          

+ 27 – 38 – 15
64
53

6. Pentru compot, se folosesc 15 kg de mere și cu 18 kg mai multe prune.
Câte kg de fructe se folosesc în total?

7. Realizează în caseta alăturată:
a) atâtea   câte planete are Sistemul Solar;
b) cu două  mai puţin decât zilele săptămânii;
c) atâtea  câte anotimpuri sunt într-un an.

• AI TERMINAT? Ajută-l pe Dan să ajungă la timp la școală!

56

   

+ 26    – 35    + 18    + 27    – 19    
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NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000
Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1 000

1. Scrie în casete numărul format pe fiecare numărătoare

UZS    UZS    UZS    UZS    UZS
                                                         

2. Scrie cu litere numerele date:

126   _____________________________  405   ____________________________
338  ______________________________  860   ____________________________
789   _____________________________  777   ____________________________

3. Scrie numerele formate din:

• trei sute patruzeci și unu  ___________
• opt sute douăzeci și opt  ___________
• patru sute nouăzeci și nouă  ________

• o sută optzeci _________
• nouă sute trei _________
• șapte sute ____________

4. Ordonează crescător numerele: 76; 965; 172; 403; 80; 343; 235; 703.
______________________________________________________________________

5. Pogo a participat la mai multe dru-
meţii pe munte, ajungând pe vârfu-
rile indicate în desenul alăturat.
Ordonează descrescător numerele 
din desen.

______________________________

______________________________

300

700

900

800

0

1000

6. Completează corect spaţiile. Cea mai joasă formă de relief este ___________ și are o 
înălţime cuprinsă între 0 și _________ Urmează ___________ , ce poate avea înălţimi 
de la _________ până la _________ .
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7. Fixează pe axă următoarele numere: 548; 176; 893; 214; 613.

0 200 400 600 800 1000

8. Scrie câte 3 numere care:

a) au cifra 2 la sute  _______________________________________________________
b) au cifra S egală cu cea a U  _______________________________________________
c) sunt alcătuite din cifre identice  ___________________________________________
d) sunt formate din cifre pare  ______________________________________________

9. Compară numerele scriind corecte semnele <; =; >.

200     100 750     570 852     654 650     605
700     900 750     910 933     799 803     308

10. Completează fiecare șir cu încă trei numere potrivite:

a) 760; 770; 780; ____ ; ____; ____;

b) 914; 814; 714; ____; ____; ____;

c) 253; 303; 353; ____; ____; ____;

d) 999; 888; 777; ____; ____; ____.

11. Completează tabelul de mai jos, așezând fiecare element la locul potrivit: brad, 
salcie, bujor, vulpe, cerb, iepure, vultur, broască, trestie, legume, viţă-de-vie, pășune, 
pomi fructiferi, stejar, cartof.

Câmpie Deal Munte

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Medii de viaţă. Șiruri de numere naturale și modalităţi de numărare

• Privește imaginea de mai jos și completează corespunzător spaţiile libere.

200

900

300 600 900 >2000

Câmpie

Deal

Munte

1. Ce vieţuitoare trăiesc în ţara noastră în zona de:
a)  • câmpie:  ___________________________________________________________

• deal:  ______________________________________________________________
• munte:  ____________________________________________________________

b) cea mai înaltă formă de relief este  _______________________________________
• Dealurile pot măsura între _________ m și _________ m.
• Diferenţa de înălţime dintre câmpie și deal poate fi de _________ m.

c) • În deșert trăiesc vieţuitoare rezistente la __________________________________ .
• Pentru procurarea hranei, urșii polari ______________ animale ca: _______________ .

2. Identifică ce au în comun vieţuitoarele de mai jos și continuă șirurile cu alte 
exemple:
a) pește, pelican, _____________________
b) grâu, porumb, _____________________
c) stejar, viţă-de-vie, __________________

d) căprioară, brad, ___________________
e) pinguin, focă, _____________________
f ) cămilă, șarpe, _____________________

3. Completează corect spaţiile de mai jos:
• Delfinul trăiește în mediul ________________ și se hrănește cu _________________ .
• În deltă trăiesc ________________________________________________________ .
• Animalele de la câmpie se hrănesc cu __________________ și __________________ .
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4. Scrie descrescător numerele 186; 618; 681; 986; 168; 968 în casete, ordonând 
vieţuitoarele de la cea mai mare la cea mai mică:

     

5. Completează șirurile de mai jos cu următoarele trei numere:

a) 316; 318, _____ ; _____ ; _____ ;

b) 876; 873; _____ ; _____ ; _____ ;

c) 606; 612; _____ ; _____ ; _____ ;

d) 920; 910; _____ ; _____ ; _____ ;

e) 444; 448; _____ ; _____ ; _____ ;

f ) 515; 510; _____ ; _____ ; _____ .

6. Numără între 235 și 260:

a) crescător: • din 2 în 2
        • din 4 în 4

b) descrescător: • din 5 în 5
           • din 10 în 10

7. Scrie numerele lipsă din șirurile de mai jos:

a) 564, _____, 572, _____, _____, 584, _____, _____, _____, _____ .
b) 999, 987, _____, 965, _____, _____, 932, _____, _____, _____ .
c) _____, _____, 820, 825, _____, _____, _____, _____, 850, _____ .

• JOC
Mingea săritoare:
Stabiliţi, pe rând, modalităţi diferite de numărare. În echipe de 5-8 elevi, așezaţi în 
cerc, loviţi o minge de pământ. Copilul spre care se îndreaptă mingea o prinde, spune 
numărul ce urmează și trimite mingea la alt coleg care va continua numărătoarea. 
Jucătorii pot, apoi, să aleagă alte modalităţi de numărare: din doi în doi, din trei în 
trei, etc.
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Poziţia numerelor naturale pe axa numerelor. 

Estimarea, aproximarea și rotunjirea numerelor naturale

1. Delfinii fac sărituri peste bară și acoperă scrisul.
Completează numerele care lipsesc:

100 150 3000

2. Fixează pe axa dată următoarele numere: 867, 521, 816, 384, 348, 621, 599, 612, 485, 729.

350 500 600 700 8000

3. Completează spaţiile de mai jos cu numerele pe care le crezi potrivite. Explică 
alegerile făcute.
a) Un copil de un an poate cântări _________ kg.
b) La vârsta de 12 ani pot avea înălţimea de _________ .
c) Două triciclete pot costa _________ .
d) Un copil poate consuma într-o iarnă _________ de mere.
e) În două bărci pot încăpea _________ persoane.
f ) Vremea va fi ploioasă vara decât ___________ .
g) Un magnet va atrage mai _____________ acele de pe masă decât pe cele din cutie.
h) Iepurii se tem mai mult de ______________ decât de arici.

4. Încercuiește varianta corectă de răspuns:

a) Pentru a cumpăra o geacă de 178 lei am nevoie de
 

170 lei?

180 lei?
b) Dacă un colet cântărește între 100 kg și 110 kg, atunci 2 colete identice cântăresc cel 
mult 200 kg sau 220 kg?
c) Numerele 781 și 778 sunt mai aproape de numerele de 750 sau de 800?
d) Un deal poate avea 880 m sau 1 200 m.
e) Mai aproape de 500 sunt numerele: 445, 454, 512, 562.
f ) Un lup este mai greu decât un iepure/un urs și mai ușor decât un cerb/un vultur.
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5. Scrie rotunjitul fiecărui număr de mai jos:
a) la zeci:
822  ____ ; 569  ____ ; 193  ____ ; 666  ____ ; 909  ____ ; 886  ____ .

b) la sute:
713  ____ ; 569  ____ ; 339  ____ ; 474  ____ ; 229  ____ ; 919  ____ .

6. Scrie adevărat A  sau fals F  în casetele de mai jos:

 Un copil trebuie să doarmă 9-10 ore pe zi.

 La doi ani, copilul are pasul mai mare decât la opt ani.

 Trei mere cântăresc mai puţin decât trei pepeni.

 Un băiat poate alerga mai tare decât o fată.

 Cinci copii de 8 ani pot cântări mai mult decât un adult.

7. Privește imaginile de mai jos și rezolvă:

a) ordonează animalele crescător, după greutatea estimată, scriind în casete cifrele 
corespunzătoare.
b) trei lupi pot cântări cât un __________________ .
c) Dacă poţi duce singur un pinguin, înseamnă că poţi duce și o _________________ .

8. Scrie pe axa de mai jos numerele obţinut prin rotunjirea, la sute, a numerelor: 149; 
229; 292; 353; 485; 571; 735; 796; 918.

0

• JOC: Cine știe mai multe!
Elevii, în echipe, vor găsi răspunsuri potrivite în enunţuri de genul:
a) Un copil poate bea o dată un pahar cu apă, nu un borcan.
b) Două vulpi sunt mai grele decât doi ___________ , și mai ușoare decât __________ .
c) Numărul 651 este mai aproape de ______________ decât de __________________ .
d) Vara este mai aproape de primăvară decât de iarnă.
• Câștigă echipa care a dat mai multe răspunsuri corecte.
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Compunerea și  descompunerea numerelor naturale. 

Nevoi de viaţă ale vieţuitoarelor

1. Descompune numerele de mai jos după model: 825 = 800 + 20 + 5
a) 723 = ____ + ____ + ____
  196 = ____ + ____ + ____
  550 = ____ + ____ + ____

b) 307 = ____ + ____+ ____
  236 = ____ + ____ + ____
  494 = ____ + ____ + ____

c) 888 = ____ + ____ + ____
  660 = ____ + ____ + ____
  809 = ____ + ____ + ____

2. Completează corect casetele:

567

824 300 56 1 209

360

444

3. Observă desenul și descoperă numerele care lipsesc:

        576        

___ ___ ___

        967        

___
60

7

                   

700
70

7

        675        

600 ___ ___

        815        

___ ___ ___

4. Scrie toate numerele care se pot obţine folosind o singură dată cifrele:
a) 7, 1, 3  b) 0, 2, 6  c) 5, 9, 8  d) 4, 1, 2

5. Completează cu A  (adevărat) sau F  (fals), după caz, casetele:

 Toate vieţuitoarele au nevoie de aer, apă, hrană.

 Plantele își prepară hrana și ziua, și noaptea.

 Fără aer omul poate trăi numai unu – două minute.

 Iepurele este un animal carnivor.

 Păsările se înmulţesc prin ouă.

 Cerbul și oaia se hrănesc cu iarbă.

 Peștii nu respiră.

 Pentru producerea de urmași este nevoie de un mascul și de o femelă.
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6. Observă peștii din acvariu și colorează astfel:
a) cu roșu, hrana preferată a primului pește;
b) cu verde, hrana celui de-al doilea pește;
c) cu albastru, ce va mânca ultimul pește.

996

500

306

725

375
202

360

700 801

237

603120 600
510

484

500

990

7. Completează corect spaţiile libere:
a) Planta închisă într-un borcan se ______________ deoarece nu are ______________ .
b) Pentru prepararea hranei, planta are nevoie de _________ , _________ și _________ .
c) Puii animalelor se hrănesc, la început, cu ___________________________________ .
d) Plantele se înmulţesc prin _______________________________________________ .
e) Vieţuitoarele consumă ___________________________________________ diferită.

8. Puii și-au pierdut tatăl. Ajută-i să-l găsească!

bou  cocoș  om  motan  cal  porc  gâscan  berbec  câine

copil  viţel  pui  mânz  purcel  pisoi  miel  căţel  boboc

• LUCRU ÎN ECHIPĂ
Copiii, câte 4 – 6 în echipă, vor întocmi liste cu cel puţin cinci materiale necesare pentru:
a) creșterea unui copil;
b) îngrijirea unei plante;
c) organizarea unei ferme de vaci;
d) hrănirea animalelor din grădina zoologică;
e) cultivarea unei grădini cu legume;
f ) creșterea unor păsări.
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Recapitulare

1. Fixează pe axă numerele: 976; 693; 545; 709; 695; 434; 910; 327

9000 300

2. Descompune numerele de mai jos în S, Z și U:

a) 566 = ____ + ____ + ____

  630 = ____ + ____ + ____

b) 906 = ____ + ____+ ____

  234 = ____ + ____ + ____

c) 763 = ____ + ____ + ____

  401 = ____ + ____ + ____

3. Scrie pe spaţiile libere, câte șase numere naturale de trei cifre care sunt:

a) alcătuite din S și U: ______________

b) mai mici decât 300: ______________

c) numere pare: ___________________

d) cuprinse între 510 și 520: ______________

e) au cifra zecilor 7: _____________________

f ) impare, mai mari decât 980: ____________

4. Scrie pe spaţiile marcate câte trei vieţuitoare, animale și plante, care trăiesc în 
zona de:

a) câmpie ________________________

b) deal __________________________

c) munte _____________________________

d) deltă ______________________________

5. Continuă șirurile de mai jos cu încă trei numere:

a) 520; 530; _____; _____; _____; _____. 

b) 806; 800; _____; _____; _____; _____.

c) 705; 700; _____; _____; _____; _____.

d) 123; 234; _____; _____; _____; _____.

6. Scrie vecinii numerelor:

___ 369 ___; ___ 710 ___; ___ 800 ___; ___ 220 ___; ___ 601 ___; ___ 599 ___ .

7. Completează corespunzător spaţiile de mai jos:

• Plantele se așază în spaţii cu ______________ , ______________  și ______________  .
• Animalele din ţara noastră în timpul iernii __________________________________ .
• Păsările călătoare pleacă ____________________ pentru a  ____________________ .
• Dacă nu are apă, o plantă _______________________________________________ .
• După naștere, puii se hrănesc cu  _________________________________________ .
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Evaluare

• Privește imaginile și rezolvă cerinţele de mai jos în scris:

538 301 198 860 99 909

1. Ordonează, descrescător, codurile de sub imagini:
________________________________________________________________________

2. Scrie vecinii codurilor de la broască și cerb:
________________________________________________________________________

3. Descompune codurile de la morcov, brad și cerb:
________________________________________________________________________

4. Compară între ele, pe rând, codurile care au aceeași cifră la unităţi:
____  ____;              ____  ____.

5. Rotunjește, la sute, codurile mai mari de 500:
____  ____; ____  ____; ____  ____.

6. Scrie numele vieţuitoarelor care trăiesc în zona de:
a) munte: _______________  b) deltă: _______________  c) deal: _______________

7. Numește câte trei elemente de care este nevoie pentru ca:
a) o plantă să se dezvolte  __________________________________________________
b) mărul să producă multe fructe  ___________________________________________
c) cerbul să aibă urmași  ___________________________________________________

• AI TERMINAT? Hrănește vieţuitoarele cu hrana potrivită:

focă iepure vacă vrabie


