
Culegere de fise logopedice

Ne jucam, numaram, coloram
Forme geometrice invatam !

Profesor logoped 

Cosac Magdalena



1.Câte sunt din fiecare ?

2.Scrie cifra corespunzătoare în casetele alăturate !



1.Completează cifrele care lipsesc !



1. Completează cifrele care lipsesc !

2. Numără crescător până la 10 !



1. Scrie în casete cifrele care seamănă cu norișorii !

2. Scrie în partea de jos a paginii și alte cifre pe care le cunoști !



1. Privește cu atenție careul !

2. Completează cu cifrele corespunzătoare !



1. Câte mere sunt în fiecare coș ?

2.  Completează casetele cu cifrele corespunzătoare !

3. Câte mere sunt în total ?

4. Completează caseta de pe găleată cu cifra corespunzătoare totalului !



1. Privește cu atenție imaginea !

2. Recunoaște cifrele din tablou !

2. Scrie în casete cifrele recunoscute !



1. Câți pești sunt în fiecare acvariu ?

2. Completează caseta cu numărul total !



1. Leo face socoteli.

2. Ajuta i-l pe Leo să completeze ce lipse te !ț ș



1. Privește cu atenție cuiburile !

2. Completează ce lipsește !



1. Privește cu atenție șirurile !

2. Completează ce lipsește !



1. Completează stelu a cu cifrele corespunzătoare !ț

2. Desenează i tu stelu e mai mici în partea de jos a paginii !ș ț



1. Completează ceasul cu cifrele corespunzătoare !

2. Roagă un adult să te ajute !



1. Desenează în casete formele geometrice ce seamănă cu nasturii lui Cangurilă!

2. Desenează și alte forme geometrice cunoscute de tine !



1. Desenează în casete formele geometrice asemănătoare frunzelor !

2. Numără frunzele !



1. Privește cu atenție imaginea !

2. Desenează în casete formele geometrice pe care le recunoști în desen !



1. Privește cu atenție !

2. Desenează în casete formele geometrice care reies prin unirea părților rupte !



1.Privește cu atenție !

2. Ce forme geometrice observi în imagini ?

3. Ajută cele două personaje, Cangurilă și Broscărilă, să se hotărască și desenează 
în casete formele geometrice care nu seamănă cu celelalte !



1. Desenează, în casete, formele geometrice din care este formată locomotiva !



1. Ajută-l pe Broscărilă să numere !

2. Scrie în casete câte sunt din fiecare !

3. Scrie dedesubt câte cercuri mari sunt în imagine !



1. Prive te cu aten ie irul !ș ț ș

2. Completează culoarea care urmează !



1. Leo se joacă cu trenul său !

2. Ce culori au vagoanele  2, 3, 5 ?

3. Colorează casetele în culoarea corespunzătoare fiecărui vagon !



1. Prive te cu aten ie imaginile !ș ț

2. Câte diferen e descoperi ?ț

3. Scrie în casete numărul lor !


