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EVALUARE INIȚIALĂ 

Comunicare în limba română 
Clasa pregătitoare 

1. Desparte în silabe cuvintele. Trasează atâtea linii orizontale câte silabe are cuvântul reprezentat prin 
imagine 

                
 

 

2. Cu ce sunet începe fiecare cuvânt? Unește imaginile a căror denumire începe cu același sunet. 

 

 

 

 

 
3. Unește imaginile ale căror denumiri au înțeles opus. 

          

        

   



4. Privește imaginile din fiecare rând și taie cu o linie ce nu se potrivește. 

 

 
 

 

 

   

   
 

5. Decorează vasul, continuând șirurile cu elementele grafice date. 
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Numele și prenumele: _________________________________ 

EVALUARE INIȚIALĂ 
Matematică și explorarea mediului 

 
 

1. Desenează în chenar.  

 
   a) tot atâtea bile,   b) mai puține steluțe,   c) mai multe ghinde, 

            câte veverițe sunt      decât veverițe                     decât veverițe 
 

 

 

2. Formează grupe de elemente: 
a)     de aceeași mărime                b) de același fel           c)  de aceeași formă 

  

 
 
 
 

3. Formează perechi între elementele celor două mulțimi. Colorează mulțimea cu cele mai multe elemente 

 



4. Scrie în casetă cifra corespunzătoare numărului de elemente. 

 
5. Colorează cerculețul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Colorează frunza cea mai mică, încercuiește-o pe prima și taie-o pe ultima. 
 

 

 

 

 

5 6 8 

 

6 8 9 5 3 7



7. Dă-i fiecărui anotimp elementul potrivit. Colorează elementul anotimpului preferat. 

          
 

                                              
8. Pune animalele și păsările la locul potrivit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Continuă șirul respectând ordinea culorilor. 

 



INDICATORI CLR 

 

Nr. 
crt 

ITEM PERFORMANȚĂ 
REALIZAT ÎN CURS DE REALIZARE 

1. Identifică numărul de silabe, trasându-le. 4-5 situații 0-3 situații 
2. Identifică sunetul inițial formând perechi 

între cuvintele care încep cu același 
sunet. 

 
4-5 situații 

 
0-3 situații 

3. Identifică imaginea ca noțiune opusă, 
formând perechi. 

4-5 situații 0-3 situații 

4. Identifică imaginea ce nu se potrivește în 
rând. 

4-5 situații 0-3 situații 

5. Decorează vasul. Decorează ingrijit și 
corect, respectând 

succesiunea semnelor 
grafice 

Decorează neglijent, mai 
puțin de jumătate din vas 

 

INDICATORI MEM 

Nr. 
crt 

ITEM PERFORMANȚĂ 
REALIZAT ÎN CURS DE REALIZARE 

1. Desenează tot atâtea, mai multe/puține 
elemente 

În 2 situații O situație 

2. Formează grupe de elemente după 
diferite criterii 

Cel puțin 2 mulțimi la 
fiecare subpunct 

O mulțime la fiecare 
subpunct 

3. Realizează corespondența între 
elementele a două mulțimi, identificând 

mulțimea cu mai multe elemente 

Realizează integral 
sarcina 

Realizează 
corespondenta sau 
colorează corect 
mulțimea 

4. Raportează numărul la cantitate, trasând 
cifra corespunzătoare numărului de 

elemente 

Cel puțin 4 situații Cel puțin o situație 

5. Identifică cifra corespunzătoare 
numărului de elemente 

Cel puțin 2 situații Cel puțin o situație 

6. Identifică frunza mică, ultima, prima din 
șir 

Cel puțin 2 situații Cel puțin o situație 

7. Identifică elementul corespunzător 
fiecărui anotimp 

Cel puțin 3 situații Cel puțin o situație 

8. Identifică animalele domestice și 
sălbatice 

Cel puțin 5 
animale/păsări 

domestice și 3 animale 
sălbatice 

Cel puțin 2 
animale/păsări domestice 
și un animal sălbatic 

9. Continuă șirul respectând culorile Termină șirul corect Realizează doar jumătate 
din șir 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
EVALUARE INIȚIALĂ 

Clasa pregătitoare 
AN ȘCOLAR 2016-2017 

                                       
DEZVOLTARE FIZICA SI MOTRICA 

 
 

      PERFORMANȚĂ 

REALIZAT IN CURS DE 
REALIZARE

I.1 Identificarea partilor componente  ale corpului uman,  plante,  
animale 

  

I.2 Executarea unor variante de mers, alergare pastrand pozitia corpului 
corecta 

  

I.3 Aplicarea deprinderilor  motrice  in conditii de joc    
I.4 Respectarea regulilor necesare desfasurarii jocurilor   
I.5 Coordonarea corecta a mainilor in cadrul diferitelor  activitati de 
modelare, pictura, abilitati practice, scriere (trasare elemente grafice) 

  

I.6 Trasarea elementelor grafice – semne grafice, cifre, litere   

 

  
DEZVOLTAREA  SOCIO- EMOTIONALA 

 

     PERFORMANȚA 
REALIZAT IN CURS DE 

REALIZARE
I.1 Cunoasterea unor elemente de identitate ( nume , prenume , varsta, 
numele parintilor) 

  

I.2 Utilizarea formulelor de salut in diferite momente  ale zilei   
I.3 Respectarea unor  reguli simple de igiena personala   
I.4 Respectarea normelor elementare  de comportare in societate   
I.5 Participarea la activitati de grup   
I.6 Identificarea emotiilor de baza ( bucurie, tristete,etc.)   
I.7 Interpretarea unui cantec, respectand linia melodica si textul   

 

  
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI A COMUNICARII 

 

   PERFORMANȚA 
REALIZAT IN CURS DE 

REALIZARE
I.1 Exprimarea in propozitii simple si dezvoltate respectand reguli 
principale de comunicare 

  

I.2 Recunoasterea unor detalii  dintr-un mesaj oral   
I.3 Recunoasterea unor imagini si personaje din povesti cunoscute   

I.4 Recitarea  unor poezii scurte respectand intonatia, ritmul si pauza   
I.5 Participarea la dialoguri scurte, in situatii de comunicare uzuala   

 

  
DEZVOLTAREA COGNITIVA 

 

    PERFORMANȚA 
REALIZAT IN CURS DE 

REALIZARE
I.1 Identificarea cuvintelor din enunturile scurte si rostite clar    



I.2 Identificare numărului de silabe.   
I.3  Identifică sunetul inițial formând perechi între cuvintele care încep 
cu același sunet 

  

I.4 Identifică imaginea ca noțiune opusă, formând perechi.   
I.5 Recunoasterea  vizuala a formelor geometrice,  literelor, cifrelor, 
culorilor, animalelor 

  

I.6 Identificarea unor repere spatiale ( in , pe, deasupra, dedesupt, sus, 
jos, etc. ) si temporale ( azi, maine, zi , noapte, etc. ) 

  

I.7 Utilizarea unor repere de gadire logica: sortare, triere, clasificare 
dupa diferite criterii 

  

I.8 Numararea in concentrul 0-10  recunoscand  cifrele  
corespunzatoare numerelor 

  

I.9 Recunoasterea unor materiale si instrumente de lucru, denumind 
activitatea ce se poate desfasura cu ajutorul lor 

  

I.10 Identifică imaginea ce nu se potrivește în rând   
I.11 Identifică elementul corespunzător fiecărui anotimp   

 

 
DEZVOLTAREA CAPACITATIILOR SI ATITUDINILOR DE  

INVATARE 
 

PERFORMANȚA 
REALIZAT IN CURS DE 

REALIZARE

I.1 Respectarea normelor elementare  de comportament scolar    
I.2 Manifestarea curiozitatii prin explorarea mediului natural si social   
I.3 Identificarea unor reguli  ce trebuie respectate in diferite medii   
I.4 Relationarea pozitiva cu membrii grupului in rezolvarea de sarcini 
simple de lucru 

  

I.5 Manifestarea imaginatiei si creativitatii in activitate si in joc   
 

Bibliografie:  
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