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Zi sau Noapte
Ajută animalele să învețe ce înseamnă a.m. și p.m. Dacă activitatea din 
imagine este o activitate de dimineață (a.m.), atunci colorează soarele. 
Dacă activitatea are loc seara (p.m.), atunci colorează luna. Le poți 
colora pe amândouă , dacă activitatea poate fi făcută și dimineața și 
seara.

Fiecare zi are 24 de ore. Aceste 24 de 
ore sunt împărțite în 2 părți, fiecare 
având câte 12 ore. Primele 12 ore 
încep la 12 noaptea și se termină la 12 
la prânz. Acestea se numesc a.m sau 
ore de dimineață.

Următoarele 12 ore încep la 12 ziua și 
se termină la 12 noaptea. Acestea se 
numesc p.m. sau ore de seară. T

Craig mânâncă micul dejun.

Jill merge la culcare.

Lenny merge la școală.

Jack se spală pe dinți.

Familia Brown servește cina.

a.m. p.m.

a.m. p.m.

a.m. p.m.

a.m. p.m.

a.m. p.m.
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Ora de masă!

Potrivește propoziția cu ceasul corect.

Randy ia micul dejun la ora 8:00.

Randy ia gustarea de dimineață la ora 10:30. 

Randy mănâncă prânzul la 12:00.

La 3:30 Randy ia gustarea de după-amiază.

Randy ia cina împreună cu familia sa la ora 6:00.

Tu la ce ore 
mănânci în 
timpul zilei?
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Spune cât este ceasul

Completează spațiile libere astfel încât să indice aceeași oră pe tot 
rândul.

Care este ora ta preferată?

sau sau  _______  fix  :00

sau sau  _______  fix7:00

sau sau  _______  fix  :00

sau sau  _______  fix :  ))

4
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Timpul potrivit

Potrivește ceasul clasic cu cel digital.

 5:00

 9:45

 6:30

 3:15

 11:30

 7:45

 10:00

 2:00
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Cât este ceasul?

Desenează brațele ceasului pentru a indica ora scrisă dedesubt.

10:30

12:00

8:15

5:00

6:30

3:00

2:15

4:45

7:30
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Ghicitoarea timpului

Potrivește ceasurile cu orele 
indicate, pentru a dezlega 
ghicitoarea.

Cărui tip de pește îi place să înoate noaptea?

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____
5:15 12:50 8:30 3:15 10:35 4:00 9:45 2:20 7:00
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