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CATALOG
NOU

FIȘE DE LUCRU
EDUCATIVE
grădiniță și clasele primare

Salut! Sunt Angela Elena Honcea, soție și mămică
a doi băieți. Am creat brandul Ododets din pasiune
pentru materialele educative. Copiii mei, prin energia și
creativitatea lor, mă inspiră să realizez fişe de lucru care,
prin formatul şi jocurile propuse, încearcă să mențină cât
mai mult timp atenția și interesul copiilor.
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Ne găsiți pe:

https://www.ododets.ro



99 LEI
149 LEIComandă acum

din magazinul online

75 LEI
109 LEIComandă acum

din magazinul online

Cutie cu 73 fișe de lucru educative pentru grădiniță și clasa pregătitoare 

Format fizic

Cuprins

Grădiniță și clasa pregătitoare

Format fizic

Clasa I

Învățăm și scriem alfabetul – caiet scrie-șterge cu fișe de lucru pentru
copii de grădiniță

https://ododets.ro/produse/cutie-cu-73-fise-de-lucru-educative-
pentru-gradinita-si-clasa-pregatitoare/

59 LEI
99 LEIComandă acum

din magazinul onlineAlfabetul limbii române – literele de mână și semnele grafice
https://ododets.ro/produse/alfabetul-limbii-
romane-literele-de-mana-si-semnele-grafice/

15 LEI
20 LEIComandă și descarcă

acum
Poezii amuzante și educative, ediția de Crăciun – fișe de lucru pentru
exersarea cititului format electronic (PDF)

https://ododets.ro/produse/poezii-amuzante-si-educative-
fise-de-lucru-pentru-exersarea-cititului-format-pdf/

10 LEI
15 LEIComandă și descarcă

acumCalendarul emoțiilor pentru copii – fișe în format electronic (PDF) https://ododets.ro/produse/calendarul-emotiilor-pentru-copii-fise-in-format-electronic-pdf/

20 LEI
25 LEIComandă  și descarcă

acumÎnvățăm și scriem alfabetul – fișe de lucru format electronic (PDF)

https://ododets.ro/produse/invatam-si-scriem-alfabetul-caiet-cu-
fise-de-lucru-pentru-copii-de-gradinita/

Format electronic PDF (fișele se descarcă și se printează de către dumneavoastră)

Format electronic PDF (fișele se descarcă și se printează de către dumneavoastră)

https://ododets.ro/produse/invatam-si-scriem-alfabetul-fise-de-lucru-format-pdf/

10 LEI
15 LEIComandă  și descarcă

acum
Formele geometrice – trasează, decupează și lipește. Fișe de lucru
format electronic (PDF) https://ododets.ro/produse/formele-geometrice-traseaza-decupeaza-si-lipeste-fise-de-lucru-pdf/

10 LEI
15 LEIComandă  și descarcă

acum
Engleză Distractivă – Joc cu Planșe și Cartonașe pentru 1-5 ani în
format electronic (fișe PDF)

https://ododets.ro/produse/engleza-distractiva-joc-cu-planse-si-
cartonase-pentru-1-5-ani-in-format-electronic-fise-pdf/

15 LEI
20 LEIComandă  și descarcă

acum
Matematică distractivă prin jocuri cu supereroi – clasa pregătitoare
format electronic (PDF)

https://ododets.ro/produse/matematica-distractiva-prin-jocuri-
cu-supereroi-clasa-pregatitoare-format-electronic-pdf/

10 LEI
15 LEIComandă  și descarcă

acumNumărăm și scriem de la 1 la 10 – fișe de lucru format electronic (PDF) https://ododets.ro/produse/numaram-si-scriem-de-la-1-la-10-fise-de-lucru-format-pdf/
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Accept  copiii așa cum accept m copacii (cu recunoștinț , fiindc
sunt o binecuv ntare), dar s  nu ai aștept ri sau dorințe. Nu te
aștepți ca un copac s  se schimbe, îl iubești așa cum este.

Isabel Allende
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Fișe de lucru în format fizic
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Grãdinitã si clasa pregãtitoare‚ ‚

https://ododets.ro/
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99 LEI
149 LEIComandă acum

din magazinul online

Cutie cu 73 fișe de lucru educative pentru
grădiniță și clasa pregătitoare 
Pachetul cuprinde 73 fișe de lucru educative necesare copiilor de
grădiniță și clasa pregătitoare.

Detalii tehnice:

Fișe de lucru color, mate,
tipărite pe coli A4 de grosime
160g/mp.

Cutie cadou (modelul poate să
difere in funcție de stoc);
Dimensiuni:
Lungime – 31cm (pentru fișe A4);
Lățime – 23cm;
Înălțime – 4cm.

Învățăm și scriem alfabetul limbii române litere mari și mici de tipar

Numărăm și scriem de la 1 la 10

Formele geometrice – trasează, decupează și lipește

Fișe de lucru
în format fizic

https://www.ododets.roo A
B
C
D

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets



Învățăm și scriem alfabetul – caiet scrie-șterge
pentru copii de grădiniță și clasa pregătitoare

caiet în format fizic cu pagini laminate
Scrie și șterge de câte ori vrei! Caietul este special conceput pentru
învățarea primelor litere de către copiii mici, literele mari de tipar.

Cuprinde:

Format
fizic

75 LEI
109 LEIComandă acum

din magazinul online

https://www.ododets.roo A
B
C
D

36 pagini color cu literele alfabetului
Limbii Române (18 file)

fișele de lucru sunt laminate si rotunjite
la capete pentru siguranța copiilor

cotor de spirală metalică flexibilă

include plic de plastic transparent cu
capsă pentru o păstrare în condiții
optime

include cariocă lavabilă

include burete special pentru șters

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets
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Așa arată fișele după
ce le printați

Educația este pur și simplu sufletul societății
trecând de la o generație la alta.

G.K. Chesterton

Fișe de lucru în format electronic (PDF)

https://www.facebook.com/Ododetshttps://www.ododets.roo A
B
C
D

A
B

C
D

Clasa pregãtitoare

https://ododets.ro/

Clasa pregătitoare
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Fișe
PDF

Învățăm și scriem alfabetul limbii române -
litere punctate de tipar

În clasa pregătitoare se reiau fişele pentru învățarea literelor mari
şi mici de tipar, copiii exersând tot mai mult motricitatea fină.

Cuprinde în total 36 de fișiere în format PDF (literele alfabetului
român A-Z + exerciții de recunoaștere și scriere) care se descarcă
imediat după plată și se printează pe coli A4.
   scrie literele mari şi recunoaşte literele mici + jocuri cu litere
   scrie după liniile punctate
   imagini mari, culori vii

fișe de lucru în format electronic (PDF)

20 LEI
25 LEIComandă și descarcă

acum

Fișiere PDF
Descărcare nelimitată

Clasa pregătitoare

La cumpărare primiți un fișier ZIP
pe care îl puteți descărca imediat
după efectuarea plății.
Fișele PDF se printează apoi de
către dumneavoastră.

https://www.ododets.roo A
B
C
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Așa arată fișele după
ce le printați

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets
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Toți copiii sunt artiști. Problema este cum să
rămâi un artist după ce crești.

Pablo Picasso

Numărăm și scriem de la 1 la 10 - cifre punctate

Fiecare fișă de lucru conține:

Fișele de lucru se adresează copiilor de grădiniță
pentru a învăța și a scrie de la 1 la 10.

Cuprinde în total 18 fișiere în format PDF (cifrele + pagini de exerciții) care se printează (sau 9 fișiere,
pe fiecare foaie fiind câte două fișe de lucru, alegeți dumneavoastră pe care doriți să le printați).

fișe de lucru în format electronic (PDF)

Comandă și descarcă
acum 10 LEI

15 LEI

La cumpărare primiți un fișier ZIP pe care îl puteți
descărca imediat după efectuarea plății. Fișele PDF
se printează apoi de către dumneavoastră.

o cifră, dimensiune mare și încadrare color 
un anumit număr de animăluțe în funcție de cifra
învățată
3 rânduri de completat cifrele (unește punctele
până când scrii singur)
un joc de recunoaștere și încercuire a cifrei învățate
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Fișe
PDF

https://www.facebook.com/Ododetshttps://www.ododets.roo A
B
C
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10 LEI



10 LEI

Comandă și descarcă
acum 10 LEI

15 LEI

Formele
geometrice

Cele 19 fișe de lucru în format PDF (dimensiune A4)
ajută copiii de grădiniță să recunoască și să traseze
cele mai comune forme geometrice.

fișe de lucru în format electronic (PDF)
trasează, decupează și lipește

o oD D E T S
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Copiii învață cele mai comune 8 forme geometrice
Formele geometrice în viața reală – asemănări cu
obiecte din natură
Trasarea formei geometrice după liniile punctate
Decuparea formei după instrucțiuni simple și vizuale
Jocuri de logică și observație cu formele geometrice
învățate
Construim un robot – decupăm și lipim

La cumpărare primiți un fișier ZIP pe care îl puteți
descărca imediat după efectuarea plății. Fișele PDF
se printează apoi de către dumneavoastră.

https://www.ododets.roo A
B
C
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Fișe
PDF

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets
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Matematică distractivă prin jocuri cu supereroi
- clasa pregătitoare

fișe de lucru în format electronic (PDF)

15 LEI
20 LEIComandă și descarcă

acum

Pachetul cuprinde în total 31 de fișiere în format PDF care se descarcă
imediat după plată și se printează pe coli A4.

Adunări până la 10 prin jocul Harta Piraților (5 fișe PDF)
Scăderi de la 0 până la 10 prin jocul Harta Piraților (5 fișe PDF)
Ordonări de la 0 la 30 prin jocuri Labirint (trasare după linii punctate)
Șiruri de la 0 la 30 prin decupare și completare (5 fișe PDF)
Compararea numerelor de la 0 la 30 (5 fișe PDF)
Vecini de la 0 la 30 prin jocul Baloanelor (5 fișe PDF)

   La cumpărare primiți un fișier ZIP
pe care îl puteți descărca imediat

după efectuarea plății. Fișele PDF
se printează apoi de către

dumneavoastră.

Fișe
PDF

Așa arată fișele după
ce le printați

https://www.ododets.roo A
B
C
D

https://ododets.ro/produse/matematica-distractiva-prin-jocuri-cu-supereroi-clasa-pregatitoare-format-electronic-pdf/

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets
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Engleză Distractivă – Joc cu Planșe și Cartonașe
pentru 1-5 ani în format electronic (fișe PDF)

fișe de lucru în format electronic (PDF)

15 LEI
20 LEIComandă și descarcă

acum

Un set de 33 fișe în format PDF - animale domestice, animale sălbatice,
culorile,fructe și legume, părțile corpului (21 planșe + 63 cartonașe).

Fișe
PDF

Printează Decupează Joacă-te și învață

https://www.ododets.roo A
B
C
D

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets
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Odat  ce ai înv țat s  citești, vei fi liber
pentru totdeauna.

Frederick Douglas
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Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Clasa întâi
Fișe de lucru în format electronic (PDF)

https://www.facebook.com/Ododetshttps://www.ododets.roo A
B
C
D

A
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C
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Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

D

Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Alfabetul limbii române – literele de mână și
semnele grafice

Pachetul conține 41 de fișe de lucru color special concepute pentru copiii care învață semnele grafice
și literele de mână.

31 fișe ce conțin toate literele alfabetului limbii române
10 fișe cu semnele grafice care se completează înainte de a începe scrierea literelor, în total 30 de
semne grafice (punctul, liniuțe, bastonașe, s.a.)
fișele sunt printate pe coli A4 de grosime 160g/mp, sunt mate (nu lucioase) și pe care se poate scrie
cu stiloul, pixul sau creionul
include un plic transparent, din plastic cu capsă
pentru păstrarea fișelor

https://www.facebook.com/Ododetshttps://www.ododets.roo A
B
C
D
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Fișe de lucru
în format fizic

Fișe de lucru în format fizic

59 LEI
99 LEIComandă acum

din magazinul online
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15 LEI
20 LEIComandă și descarcă

acum

Poezii amuzante și educative, ediția de Cr ciun
– fișe de lucru pentru exersarea cititului

Un set de 32 de fișe de lucru format PDF pentru serile de iarnă cu
ajutorul cărora copiii exerseaza cititul, bucurându-se de 15 poezii
amuzante și educative + 15 fișe de lucru pentru fiecare poezie (de colorat,
desenat, unit puncte,  completat, încercuit).

La cumpărare primiți un fișier ZIP pe care îl puteți descărca imediat după
efectuarea plății. Fișele PDF se printează apoi de către dumneavoastră.

fișe de lucru în format electronic (PDF)

O dorință mai... specială

Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Cu mânuțe de creștină

O să-mpart cu ușurință,

Iară scutul de credință

Pieptul meu o să îl țină.

O alegere-nțeleaptă

Ca un coif de fier să-mi fie,

Și-am să port cu bucurie

O dorință mai... specială

Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Și să scap lumea de ură.

Lupta mea e una pură,

Mă-narmez pentru dreptate:

Pentru ochi vreau bunătate

Și-adevărul pentru gură.

O dorință mai... specială

Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Cu mânuțe de creștină

O să-mpart cu ușurință,

Iară scutul de credință

Pieptul meu o să îl țină.

O alegere-nțeleaptă

Ca un coif de fier să-mi fie,

Și-am să port cu bucurie

O dorință mai... specială

Moș Crăciun, eu sunt fetiță,

Nu-s prințesă alintată,

Nu vreau să fiu răsfățată

Să am totul pe tăviță.

Moșule, eu vreau armură

Ca să fiu o luptătoare,

Vreau să lupt pentru iertare

Și să scap lumea de ură.

Lupta mea e una pură,

Mă-narmez pentru dreptate:

Pentru ochi vreau bunătate

Cu mânuțe de creștină

O să-mpart cu ușurință,

Iară scutul de credință

Pieptul meu o să îl țină.

O alegere-nțeleaptă

Ca un coif de fier să-mi fie,

Și-am să port cu bucurie

În picioare - calea dreaptă.

Moș Crăciun, o întrebare:

Poți, în lumea asta dură,

Să le spui despre armură

Fișiere PDF
Descărcare nelimitată

https://www.ododets.roo A
B
C
D

Poeziile sunt compuse din cuvinte simple,
ușor de citit și pronunțat, desp rțite în silabe
prin parantezele de sub versuri.

Fișe
PDF

https://www.facebook.com/Ododets https://www.youtube.com/@ododets6282 https://www.tiktok.com/tag/ododets



O dorință mai... specială

Calendarul emoțiilor pentru copii cuprinde 14 pagini în format

PDF cu cele 12 luni ale anului + prima și a doua pagină.

Ajută copilul să asocieze o zi sau un eveniment important

al zilei cu o emoție dominantă

fișe de lucru în format electronic (PDF)

Comandă și descarcă
acum 10 LEI

15 LEI

La cumpărare primiți un fișier ZIP pe care îl puteți descărca

după efectuarea plății. Fișele PDF se printează apoi de către
dumneavoastră.

Creează ancore pentru zilele cele mai bune ale lunii care

pot fi foarte utile pentru copii în zilele mai puțin bune

Este un instrument eficient de a deschide și a dezvolta

comunicarea copil-părinte și inteligența emotională

Ajută la practicarea unui mai bun control emoțional

Calendarul emoțiilor pentru copii

https://www.facebook.com/Ododetshttps://www.ododets.roo A
B
C
D
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Fișe
PDF

D


