
         

FRUCTELE 

Învăţăm  
jucându-ne! 



FRUCTE 

Hai să învățăm împreună fructele! 
Urmărește imaginile și repetă după mine 

fiecare denumire. 



FRUCTE 

         Decupează imaginile din fișa următoare și 
umple căsuța cu fructe! Denumește fiecare 
imagine și observă asemănările și diferențele 
dintre ele (culoare, formă). 



Piersica 
 

Fețișoară de roșeață, 
Strai ales de catifea... 

Piersica e...o dulceață - 
Ce-ar fi vara fără ea? 



       Ajut-o pe Scufița Roșie să umple coșul pentru bunicuța ei 
doar cu fructe. 



         Îți place să te joci cu spinner-ul, nu-i așa? 
Am o super-idee pentru tine! Lipește o bulină 
autocolantă pe unul din brațele spinner-ului tău, 
așază-l în mijlocul fișei, rotește-l și... start joc!  
Denumește imaginea pe care se oprește brațul 
cu bulină, formulează o propoziție cu imaginea 
respectivă, spune cu ce literă începe cuvântul, ce 
culoare are fructul, câte silabe are cuvântul etc. 



         Joacă împreuă cu prietenii spinneriada 
fructelor! Cine nimerește și denumește cele mai 
multe fructe, câștigă! Învârtiți spinner-ul pe rând 
și denumiți imaginea pe care se oprește, cu 
eticheta „fruct” sau „legumă”. Ai 1 punct dacă 
răspunzi corect și șansa de a mai câștișa 1 punct, 
dacă spui corect numele fructului.  



Portocala 
 

Portocala - mult? un pic? - 
Seamănă c-un soare mic... 

Soarele cel drag răsare -  
O, ce portocală mare! 

         Găsește intrusul de pe fiecare rând al 
tabelului! Ce imagine nu se potrivește cu 
celelalte? De ce? 



         Decupează cartonașele și joacă împreună 
cu prietenii domino. 



         Decupează cartonașele și joacă împreună 
cu prietenii domino. 



Mărul 
                           de Ilie I. Mirea 

    

  Vrei un măr să desenezi?       

Hai să-ţi spun cum să lucrezi: 

  

           Mai întâi faci un inel             

Cât un fund de păhărel. 

Sus, un arc mai mititel, 

Nu deasupra, ci în el, 

Iar pe arc pui o codiţă 

Şi pe ea o frunzuliţă. 

 

Mărul este gata? Nu-i! 

     Colorează-l în gălbui,     

       Auriu sau tot roşcat.       

Poftă bună la mâncat! 

 
 
 



        Colorează  fructele în culori potrivite. 


