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1. Scrieți cuvintele de mai jos în caseta potrivită.

PĂRȚILE CORPULUI

păr
mână

ureche
gură 

picior
ochi

palmă
nas 
față  
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2. Completați spațiile libere cu cuvintele de la exercițiul 1. 
Scrieți forma lor corectă. Atenție, pentru unele animale, în 
loc de mână/picior, folosim labă/labe.

Furnica are multe a. ........................................................ . 

Foca bate din h. ........................................................ după spectacol.

Maimuța are o d. ........................................................ rotundă și doi 
e. ........................................................ mari. În f. ..........................................
ține o banană.

Elefantul are două b. ........................................................ mari și un 
c. ........................................................ lung, care se numește trompă.

Calul are g. ........................................................ lung.

Hipopotamul are i. ........................................................ mare.
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4. Ascultați trei dialoguri între părțile corpului și puneți imaginile 
de mai jos în ordinea corectă. Atenție, o imagine este în plus!

3. Degetele s-au jucat și s-au cam amestecat. Potriviți cu-
vintele din coloana A cu cele din coloana B și descoperiți 
ce costum poartă �iecare deget.

1. degetul mare
2. degetul arătător
3. degetul inelar
4. degetul mijlociu
5. degetul mic

a. pui
b. porc
c. oaie
d. vacă
e. câine
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5. Lucrați  în perechi! 

6. Descrieți și desenați monstrul.

Elevul A: Descrie două personaje din � lmul Academia monștrilor. 
Folosește numerele, culorile și formele de mai jos.

Elevul B: Ghicește despre cine e vorba. Dacă ghicești, schimbi rolul 
cu elevul A.

Numere
zero     șase      doi     nouă     cinci      unu

      patru     zece      opt       trei     șapte

Culori 
albastru   verde   roz   alb    galben   mov

   roșu    maro   portocaliu   negru  gri

 Forme
rotund    dreptunghiular   pătrat   triunghiular

Monstrul meu are corp
triunghiular. Are patru 
1. .......................................................
și 2. ..................................................
picioare. La �iecare mână are 
3. .......................................................
degete. Are părul roz și față 
4.  ......................................................
Are ochi pătrați și nas 
5. .................................................. și 
rotund. 
Are 6.  .............................................
urechi.
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7. Lucrați  în perechi! 

Puneți întrebări și răspundeți. Descoperiți cum arată monstrul desenat de colegul de bancă. 
Desenați monstrul, apoi arătați desenul în fața clasei.

Model: 
Cum se numește?
Ce culoare are părul lui?
Ce formă are fața lui?

Monstrul lui ..............................................


