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Sunete produse de animale
Bifează (ü) răspunsurile corecte.

?

ÎNTREBĂRI

1. Dacă latru, cine sunt?

2. Dacă miaun, cine sunt?

a. câinele
c. vaca

a. şoarecele
c. raţa

b. pisica
d. taurul

b. pisica
d. vaca

3. Dacă nechez, cine sunt?

4. Dacă bâzâi, cine sunt?

a. calul
c. vaca

a. pisica
c. albina

b. bivolul
d. pisica

b. leul
d. şoarecele

5. Dacă strig ,,cucurigu“, cine sunt?

6. Dacă behăi, cine sunt?

a. pisica
c. cocoşul

a. maimuţa
c. şoarecele

b. leul
d. măgarul
3

b. câinele
d. oaia

Sunete produse de animale
Bifează (ü) răspunsurile corecte.

?

ÎNTREBĂRI

7. Dacă măcăn, cine sunt?

8. Dacă ciripesc, cine sunt?

a. raţa
c. albina

a. pisica
c. şarpele

b. pisica
d. oaia

b. pasărea
d. câinele

9. Dacă chiţăi, cine sunt?

10. Dacă mugesc, cine sunt?

a. şoarecele
c. cocoşul

a. vaca
c. leul

b. broasca
d. măgarul

b. şoarecele
d. câinele

11. Dacă sâsâi, cine sunt?

12. Dacă behăi, cine sunt?

a. broasca
c. pisica

a. capra
c. calul

b. şarpele
d. raţa
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b. vaca
d. câinele

?

Păsări

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsurile corecte.

1. Care pasăre depune cel mai mare
ou?

2. Cum se numeşte cea mai mică
dintre păsările de mai sus?

a. struţul
c. porumbelul

a. pasărea colibri
c. cioara

b. papagalul
d. vrabia

b. porumbelul
d. myna

3. Care dintre păsările de mai jos
nu poate zbura?

4. Care dintre păsări poate fi recunoscută
după cântecul deosebit de melodios?

a. struţul
c. privighetoarea

a. privighetoarea
c. păunul

b. vrabia
d. cioara

b. papagalul
d. porumbelul

5. Care pasăre poate vedea noaptea?

6. Care dintre păsări loveşte scoarţa
copacilor în căutarea hranei?

a. bufniţa
c. vrabia

a. porumbelul
c. ciocănitoarea

b. raţa
d. porumbelul
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b. papagalul
d. myna

?

Păsări

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsul corect.

7. C
 are dintre păsările de mai sus
depune cel mai mic ou?

8. Care dintre păsări este o pasăre
răpitoare?

a. pasărea colibri
c. vrabia

a. porumbelul
c. vulturul

b. vulturul
d. struţul

b. papagalul
d. vrabia

9. Care dintre păsări poate fi un
animal de companie?

10. Care dintre aceste păsări trăieşte
într-o zonă rece?

a. papagalul
c. cioara

a. struţul
c. pinguinul

b. vulturul
d. şoimul

b. vrabia
d. kiwi

11. Care este cea mai rapidă pasăre
de pe planetă?

12. Care dintre aceste păsări se
hrăneşte cu animale moarte?

a. struţul
c. pasărea kiwi

a. vrabia
c. ciocănitoarea

b. pinguinul
d. nandu
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b. vulturul
d. porumbelul

