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JOCURI CU PLANTE ŞI... ALTELE
1. Grupează corect silabele pentru a obţine denumirile unor plante.

Scrie denumirile plantelor obţinute.

2. Descoperă regula de înşiruire, apoi încercuieşte litera corespunzătoare dese-
nului care urmează.
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24 4 = …

4. Scrie, apoi efectuează operaţiile folosind codul.

39 5 = …

527 120 = …

369 150 = …

→ + 

→ – 

3. Încercuieşte, cu roşu, desenele ce reprezintă plantele pe care le întâlneşti în 
grădina de legume.
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5. Uneşte, cu o linie, ghicitoarea cu desenul care reprezintă răspunsul.

Iarna-n frig, vara la soare,
Neschimbat e la culoare.

Zeci de umbreluţe mici
S-au unit să facă-o floare,
Dar trecu vântul pe-aici
Şi le risipi în zare.

Trupu-i este ţeavă-naltă
Creşte numai unde-i baltă,
Iar în vârf are un spic
Ca o coadă de pisic.

Portocaliu şi mustăcios
Mai subţire ori mai gros,
Dulce, vitaminizat
Rege-i peste zarzavat. 

În grădina lui Pandele
E un pom plin cu mărgele,
De codiţe atârnate,
La culoare-s roşii toate.

Ascuns în cămaşa verde
Miezul de foc nu se vede,
Când mănânci o feliuţă
Parcă sufli în muzicuţă.

O mie de frăţiori,
O mie de dinţişori,
Stau înfipţi câte o mie
Pe o mare farfurie.
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6. Rezolvă, pe caiet, problemele… cu plante.

Ghiocei... şi primăvară
Numărul ghioceilor care au înflorit în crângul 

de pe valea Pârâului Rece este un număr format 
din 3 cifre impare, cifra sutelor fiind triplul cifrei 
zecilor, iar cifra zecilor, triplul cifrei unităţilor.

Câţi ghiocei au înflorit în crâng?

Arboricolă
Câţi ani vor avea teiul, plopul 

şi salcia peste o duzină de ani, 
ştiind că în urmă cu două decenii 
aveau 14, 28, respectiv 36 de ani?

Arbori şi ani
Stejarul avea 25 de ani când a ră-

sărit fagul, iar împreună, în urmă cu 
25 de ani, aveau 75 de ani.

Câţi ani va avea stejarul şi câţi  
fagul peste 25 de ani?

Dragii mei, suntem într-o pădure 
în care veţi găsi diverse plante şi ani-
male, dar până atunci, am să vă spun 
probleme... cu plante!


