
 

 
 

 

Nume și prenume elev: ......................................... 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 16 

– clasa pregătitoare –  
 
1. Scrie câți ghiocei sunt în mulțumea de mai jos:  
 

                       
    

                       
 

 

2. Compară numerele naturale scriind, pe caiet, între ele unul din semnele 

< (mai mic),  > (mai mare) sau = (egal): 

10 ___ 15 20 ___ 19  14 ___ 14 

18 ___ 16 11 ___ 18 14 ___ 11 

12 ___ 12 19 ___ 15 17 ___ 18 

16 ___ 13 15 ___ 15 16 ___ 12 

 

3. Compune şi descompune numerele naturale, scriind pe caiet termenii 

care lipsesc:  

  14 = 10 + _4__  17 = 7 + ___   10 +   9 = ___ 

    1 + 10 = ___  14 =   4 + ___   10 +   7 = ___

  19 =   9 + ___  11 =   1 + ___   10 +   4 = ___

  17 = ___+ 10   ___ + 10 = 19   11 = 10 + ___  

      4 + ___= 14  ___ + 10 = 17    19 =  ___ + 9 



 

 
 

 
4. Scrie pe caiet numele fiecărei viețuitoare din imaginile de mai jos și 

mediul său de viaţă: 

     
 

5. Observă şi calculează, folosind rigla: 
 

 

17 + 2 = ___  18 + 1 = ___  25 + 3 = ___ 

16 + 5 = ___  17 + 4 = ___  20 + 6 = ___ 

16 – 2 = ___  29 – 5 = ___  14 – 3 = ___ 

30 – 10 = ___  17 – 4 = ___  20 – 5 = ___ 

 

6. Desenați, după model, tot atâția flutirași cât ne arată numărul de mai jos. 
 



 

 
 

 

Nume și prenume elev: ......................................... 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 17 

– clasa pregătitoare –  
 

1. Scrie numărul elementelor mulțimii de mai jos: 
 

               
 

                
 
 

2. Transcrie pe caiet exercițiile de mai jos și completează vecinii numerelor: 

  ___; 12; ___   11; ___; 13   13; ___; 11 

  ___; 14; ___   ___; 14; ___  15; ___; 17 

  17; ___; 15    ___; 10; ___  ___; 10; ___ 

  18; ___; 20    20; ___; 18   ___; 19; ___ 

  ___; 19; ___   17; ___; 19   19; ___; 17 

 
3. Privește imaginea de mai jos. Scrie pe caiet numerele mai mari decât 14 și 

mai mici decât 20. 

 

 
 



 

 
 

 
4. Privește imaginile de mai jos. Transcrie, pe caiet, numele animalelor care 

trăiesc în pădure. 

   

VULPE BARZĂ VEVERIȚĂ 

   

CĂMILĂ BUFNIȚĂ URS 

 
5. Calculează: 

  12 + 5 = ___   15 – 3 = ___ 

  17 + 3 = ___   26 – 5 = ___ 

  22 + 8 = ___   13 – 2 = ___ 

  10 + 7 = ___   30 – 9 = ___ 



 

 

 

Nume și prenume elev: ................................................. 
 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 18 

– clasa pregătitoare –  
 

1. Scrie numărul de elemente ale mulţimii florilor de toporași: 
 

                       
 

                             
 

2. Completază, pe caiet, şirurile date cu încă 3 numere naturale: 

a) 11; 12; 13; ___; ___; ___;   e) 20; 19; 18; ___; ___; ___; 

b) 10; 12; 14; ___; ___; ___;   f) 20; 18; 16; ___; ___; ___; 

c) 0; 5; ___; ___; ___;    g) 2; 5; 8; ___; ___; ___:  

d) 19; 16; 13; ___; ___; ___;   h) 1; ___; 7; ___; 13; ___; 19. 

 

3. Spune ce forme geometrice vezi: 

          

 



 

 

 

4. Continuă, pe caiet, cu încă 5 termeni modelul repetitiv: 

 

....... 

 

 

5. Transcrie pe caiet și completează schemele de mai jos: 
 

 
 

6. Asociaţi organele de simţ din coloana a cu obiectele din coloana b, ca în 

exemplul dat. 

                              a                            b 

 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

C 

D 

E 

Model: 3  E  



 

 

 
 

Nume și prenume elev: ................................................. 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 19 

– clasa pregătitoare –  
 

1. Privește axa numerelor naturale pentru a rezolva sarcinile de mai jos: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

a) Numără în ordine crescătoare de la 10 la 20. 

b) Numără în ordine descrescătoare de la 20 la 10. 

c) Scrie, din 2 în 2, numerele de la 11 la 17.  

d) Scrie, din 5 în 5, numerele de la 0 la 20.  

e) Scrie toate numerele naturale pare de la 10 la 20.  

f) Scrie toate numerele impare de la 10 la 20.  

 

2. Scrie pe caiet, după model:  

a) predecesorii numerelor: 14; 16; 18; 17; 19; 

   Model: 14 – 1 = 13 

b) succesorii numerelor: 14; 16; 18; 17; 19. 

Model: 14 + 1 = 15 

 

3. Transcrie pe caiet și completează schemele de mai jos: 

 



 

 

 

4.  Priviți imaginea de mai jos.  

 

a) Care este cea mai apropiată planetă de Soare? Dar cea mai îndepărtată? 

b) Care este cea mai mare planetă? Dar cea mai mică? 

c) A câta planetă de la Soare este Pământul? 

d) Ce planetă este înconjurată de inele? 

 

5. Observă imaginea. Scrie pe caiet rezolvarea problemei. 
 

Într-un stol erau 17 păsări. Mai vin 

încă 4 păsări. 

Câte păsări sunt în total? 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


