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Scenariul didactic proiectat integrează în mod armonios cunoștințele de 

matematică, cu cele de explorare a mediului și de limba și literatura română. Minunata 

lume a copilăriei este surprinsă în fiecare etapă de lucru iar personajul cel mai potrivit de 

a invita copiii la joc este chiar Nică din „Amintiri din copilărie”, scrisă de maiestrul 

povestirilor, Ion Creangă. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

      

                                    

Dragi copii, 

Eu sunt Nică cel hazliu și mă cam țin de pozne. 

Iaca,  iar am făcut o boacănă! 

După cum ați aflat și la ora de limba română,  am plecat la 

scăldat fără voia mamei. De aceea, mama s-a supărat și 

mi-a luat hainele, lăsându-mă gol pușcă. Am ajuns eu 

acasă şi mi-am cerut iertare, dar ce folos? Ca să mă ierte,  

mama mi-a dat  exerciţii de rezolvat. 

Stiu că sunteţi copii isteţi şi vă rog să mă ajutaţi să 

rezolv sarcinile date. Poate aşa îi va trece și mamei 

supărarea… 

Ce ziceți, mă ajutați? 

Al vostru, 

Nică 
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Prima sarcină 

„Tu la scaldă ai plecat 

Copilul n-ai legănat, 

De-oi ajunge acasă-n zori 

Vei rezolva ghicitori.” 

 

 Cutiuța cu surprize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doua sarcină 

„Treburi multe am pe cap 

Nu știu ce să mă mai fac 

Plec acum, las treaba toată 

Poate te găsesc   la ..............” 

 Calculează şi aşează literele în ordinea crescătoare a rezultatelor şi vei afla 

denumirea unui mediu natural de viaţă. 

( 125 + 8 ) x 4 =B 

Ana, Dana și Alin  

Au plecat la magazin. 

Și-n cărucior  au pus  

fiecare câte opt borcane  

În total, câte au oare?  

 

Opt răţuşte merg la baltă 

Câte picioruşe saltă? 

 

Are Nelu patru bile 

De trei ori mai multe 

Sile. 

Câte bile are Sile?  

 

Geta are 8 caiete 

Ordonate, fără pete. 

Anca, sora ei mai mare, 

Mai mult de 9 ori are.  

Socotiți câte caiete 

 Are Anca,  fără pete ? 

 

Șase găşte stau în soare 

În total câte picioare? 

Trei  fetiţe și-o păpuşă 

Împreună cu-o mătuşă 

Câte mâini au ele toate?  

Să răspundă cine poate.  

 



286 + 234 x 5 =T 

( 700 – 350 ) x 2 + 75 : 3 =L 

( 250 x 2 ) : ( 100 : 10 ) + 550 =A 

9500 – 123 x 24 + 96 : 6 x 56 =Ă 

 

A treia sarcină  

„În cireş tu te-ai urcat  

Fără voie ai plecat 

Hai, grupaţi-vă acum 

Că el stă mereu pe drum!” 

Grupa nr. 1 

Află termenul necunoscut: 

a : 7 = 125 

7 x c = 91 

Grupa nr. 2 

Efectuează înmulțirile: 

2 x 197 x 5 =  

50 x 96 x 2 = 

Grupa nr. 3 

Se dau numerele 302 și 25. 

Află: 

a) produsul  numerelor date; 

b)suma numerelor date; 

Grupa   nr. 4 

a) Găsește un număr de 6 ori mai mare decât diferenţa dintre 897şi 458. 

b) Află care număr este mai mic de 4 ori decât jumătatea numărului 408. 

Grupa nr. 5 

Calculează și încercuiește răspunsul corect: 

1000 + 2 x (25 + 52) =               1154; 1514; 1145 

3000 – ( 2100 – 20 x 100 ) : 10= 

2990; 2099; 2999 

Grupa nr. 6 

Calculează diferența dintre produsul numerelor 213 și 5 și sfertul numărului 96. 

 

 



A patra sarcină 

„Rău mă doare inima 

Parcă, parcă, te-aş ierta 

Dacă acum îmi demonstrezi 

Cum la tablă tu lucrezi. ” 

 Fiecare echipă își va desemna un reprezentant care să lucreze la tablă în competiție cu 

alți doi colegi din alte două grupe. Aceștia vor primi același exercițiu și cine va rezolva corect 

primul este desemnat câștigător. 

Turul 1: 

57 x 87 =  

Turul 2: 

39 x 94 = 

Finala: 

254 x 32 = 

 

A cincea sarcină 

„Multe pozne ai făcut 

În ele ești neîntrecut, 

Dar la problemă ştii  oare? 

Să-i găseşti o rezolvare?”  

 La o florărie s-au vândut luni 175 de lalele, marţi de 14 ori mai multe, iar miercuri cu 

550 mai puţine decât marţi. Câte lalele s-au vândut în cele trei zile? 

 

A șasea sarcină 

„Gata, gata, te-am iertat, 

Bine te-ai mai descurcat. 

Dar prietenii tăi știu oare 

Ce cântai tu la soare?” 

 

Auraş, păcuraş, 

Scoate apa din urechi, 

Că ţi-oi da parale vechi,                              

Și ți-oi spăla cofele 

Și ți-oi bate dobele! 

  


