
www.feced.ro

1

2

3

 Încercuiește steagul  – 10 puncte. 

Unește fiecare imagine cu umbra sa Unește numai o imagine cu umbra sa  – 10 puncte; – 7 puncte. 

Încercuiește imaginea cu Mihaela îmbrăcată în costum popular  – 10 puncte.

GRUPA MICĂ: 3-4 ANI
Din oficiu: 30 de puncte

4 Trasează peste puncte și desenează simbolul Centenarului – 20 puncte. 

B Unește corect piesele vestimentare specifice costumului popular (ie, fotă) cu Mihaela  – 20 puncte.
 

Completează costumul național al Mihaelei respectând modelul dat  – 10 puncte.
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Colorează baloanele Mihaelei în ordinea culorilor de pe steagul României, de la stânga la dreapta  – 15 puncte. 

Încercuiește copiii îmbrăcați în costume populare – 10 puncte.
Încercuiește un copil îmbrăcat în costum popular – 7 puncte.

Descoperă drumul pe care Mihaela a mers la Alba Iulia pentru a aniversa Centenarul Marii Uniri – 20 puncte.  

GRUPA MIJLOCIE: 4-5 ANI Din oficiu: 25 de puncte

Trasează peste puncte și desenează steagul – 10 puncte.
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4 Încercuiește harta României  – 10 puncte.
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Unește corect piesele vestimentare specifice costumului popular (ie, fotă, brâu, opinci) cu Mihaela – 10 puncte.

 – 7 puncte.Unește corect trei piese specifice costumului popular cu Mihaela

 – 5 puncte.Unește corect două piese specifice costumului popular cu Mihaela

  Colorează corect harta României cu cele trei culori ale drapelului național  – 10 puncte. 

GRUPA MARE: 5-6 ANI
Din oficiu: 20 puncte

3 Colorează emoticonul potrivit  – 15 puncte. 

4 Decorează corect costumul național al Mihaelei, folosind semnele grafice din model – 15 puncte.

  
B Descoperă drumul corect al Mihaelei către Alba Iulia și scrie în casetă cifra corectă – 20 puncte. 

Descoperă drumul corect al Mihaelei către Alba Iulia – 10 puncte. 

5 Trasează peste puncte și realizează desenul  – 10 puncte. 

BAREM DE CORECTAREBAREM DE CORECTARE
Decembrie 2018Decembrie 2018

BAREM DE CORECTARE
Decembrie 2018

,
,

,

PREMIUL I –  DE PUNCTE100

PREMIUL AL II-LEA –  DE PUNCTE90-99

PREMIUL AL III-LEA –  DE PUNCTE80-89

MENŢIUNE –  DE PUNCTE70-79


