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Ù å í å âì å ðëà Óêðà¿íè ³ ñëàâà, ³ âî ëÿ ,
Ù å í à ì , áð àòòÿ ìîëî ä³¿,óñì ³õ í åòüñÿ äîëÿ .
Çãèíóòü íàø³ âîð³æåíüêè, ÿê ðîñà íà ñîíö³.
Çàïàíóºì ³ ìè, áðàòòÿ, ó ñâî¿é ñòîðîíö³.

Ïðèñï³â:
Äóøó é ò³ëî ìè ïîëî æèì çà í à øó ñâî á îäó,
² ïîêà æ å ì , ùî ìè, áðàòòÿ, êî çàöüêîãî ð îäó.

Ñëîâà Ïàâëà ×óáèíñüêîãî
Ìóçèêà Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Ã²ÌÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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Bunã ziua, ºcoalã!
Cuibuºor de soare!

Noi suntem micuþii, cu abecedare!
Am venit încoace, sã-nvãþãm a scrie:
Mama, soare, pace, dor, prietenie!

Am venit de-acasã, sã-nvãþãm aici �
Cât de mare-i Þara,
Cât de dulce-i graiul,
Cât de scumpã-i mama!

Bunã ziua, ºcoalã!
Cuibuºor de soare!
Învãþa-vom bine,
Dragã-nvãþãtoare!

ªcoala

Bine aþi venit!
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Clasa. Rechizitele ºcolare
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Capra cu trei iezi
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Punguþa cu doi bani
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Fata babei ºi fata moºneagului
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În grãdinã
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În livadã
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Regimul zilei
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La râu

.



17

La magazin

.
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Animalele domestice
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Animalele sãlbatice

?
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Ma-ma ma-ma
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Un una Nana Ana
Nu na mu ma
am an au ua
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i ni mi i - u

in an am um un
ni mi ia ai au

nai ia au ma

mai nu-ia iau i-ni-ma

mama nuia mia inima

nai mai mia nuia inima
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A-na Na-na I-na Ni-na
Ana Nana Ina Nina
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Am un nai.
Nina ia nu-ia-ua. ?

.
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Maria, ?
, Rima.

Ri-ma Rima

Ri-na Rina

Ma-rin

ma-ri-nar

M N R U
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Ma-ri-a Maria

Ma-ri-na Marina

Ma-ri-an Marian

Ma-ri-a-na Mariana
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Marin
marinar
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Ene e mare. Are mure.
Ema e mai mare. Ea are mere.
Maria, ia mere rumene!

Irina are 5 ani.

Ene
Erau

Ei Eu

Ema
Ea

M N R U

- - ea n ri

ieri era eram erai
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ca-ri-e nu-ca ca-na ca-me-ra ma-ca-ra
carie nuca cana camera macara

ac rac mac car
cuc cui mic crin

ca-re car-ne
care carne
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Ni-cu A-ni-ca Co-ri-na Car-men
Nicu Anica Corina Carmen

Nicu e cu Carmen.
Ea e mare.
Nicu, ia nuca!
Carmen, ai mere?
Mai am mere rumene.

M N R U

_
_
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coc cor no-roc e-rou mo-rar
rar car co-cor e-cou ca-mi-on

Oo

- o -

A E IC

Nenea are camion nou.
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M N R UO

O-nu O-ni-ca Mo-ni-ca No-ri-ca
Onu Onica Monica Norica

La moarã
E ora unu.
Ion e cu Monica. Ea e mare.
Ion e mai mic.
A cui e moara, Monica ?
Ion, nenea Onu e morar.

Un nor mare. Un car mic.

_
_
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ã

mãr mic u-rã nu-mãr
u-mãr mi-cã mu-rã nu-mã-rã

I-on I-o-ni-cã Ro-ma Ro-mi-cã

Ãã
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o-ra o-rã
nu-ca nu-cã
ca-na ca-nã
ra-ma ra-mã

A E ICÃ

nu cã

Ionicã carã mere aurii.
Romicã are mure.
Romicã, ia un mãr.
Ai numai mere?
Am numai mere.
Ionicã, ia o murã.
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om oi cre-ion mo-rar Oa-na
oa-meni oa-ie cre-ioa-ne moa-rã I-oa-na
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Oana e cu Mioara.
Oare e ora unu, Mioara?
Nu, e ora 2.
Ai creioane?
Am. Ia un creion, Oana!

-o -oa -ã
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în-cã
în-cur-cã
în-car-cã
în-cu-ie
a-mã-rî

Maria înoa-ã înain-ea Anei.
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câi ne câini

ro-mân
ro-mân-cã

mânã amânã mâine râmã râu mâncare
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grâ ne

Mioara e cu Ionicã. Ei au un câine.
Riri e încã mic.
Riri, ia un o-._
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lac la-lea a-lei
leu oa-lã a-le-e
i-nel oa-le a-lu-nã
lu-nã moa-le li-li-ac

La-u-ra
Li-li-a-na

Clic
A-u-rel
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M N R UO

La lac

Licã are un cal. El e la lac.
Acolo e Ionel. El e cu câinele lui.
Lacul murmurã alene. La lac e Liliana cu Ele-
na.

Licã Ionel Ionela Alin Lina Nelu
Li-cã I-o-nel I-o-ne-la A-lin Li-na Ne-lu

alune.
Licã

are
cal.

Lina
are
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Dudul lui Dorel

În deal lângã moarã e un dud înalt.
Când e cãldurãmare, Dorel îl udã.Dudul
îi dã lui Dorel dude mari. Dorel adunã
dudele în canã.
Dorina, ia din roadele dudului meu!

M N R UO

cadou
ladã
nod
doi

Di-nu Da-ni-el
Di-na Da-ni-e-la
Do-rel Ra-du
Do-ri-na Ro-di-ca

_
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tîtãtotutetita

âtãtotutetitat

ac � tac
ai � tai
un � tun
ei � tei

tot tei ta-ta ca-ut
toc trei ta-re car-te
tort tai te-mã mun-te

ti-gru tren tro-ti-ne-tã
tigru tren trotinetã
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-
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Ea mãturã cu o mãturã mare.

Tt

A E IC LÃÂ ÎD
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E ora trei.
Toma are o temã. El cautã o carte.

Tamara e mai micã. Ea a luat cartea.
Cartea e cu animale. Uite un câine, un
motan, un taur�

Când Tamara terminã, Toma ia cartea. Are
de lucru la temã.
Intrã mama. Ea îi admirã.

M N R UO T

Tu-dor Ta-ma-ra Tra-ian Ti-na
Tudor Tamara Traian Tina

Tema
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ra-þã þân-þar cã-þel cra-ti-þã
raþã þânþar cãþel cratiþã

Dan � Dãnuþ
Ion � ��.
Ana � �....
Anca � �...
Elena � ......

Þþ

þ

þ

þ

þ

?
??

? ?
??

iþaþ eþ uþ oþ ãþ îþ

þa þi þe þu þo þã þâ

þin a-þã lec-þi-e
toþi þa-rã a-ten-þi-e
alþi þi-ne Le-nu-þa
þel ar-þar Þe-þi-na
marþi þã-ran Co-dru-þa

A E IC LÃÂ ÎD
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Lenuþa cu Dãnuþ au întâlnit o care aduna
alune. Ei o admirã pe . Au numit-o Riþa.

� Riþa are codiþa mare.
Dãnuþ îi aruncã o alunã. Riþa cu emoþii ia

aluniþa. Urcã iute în arþar. Îi dã drumul cu atenþie
în cãmarã.

� Riþa le-a mulþumit la copii.

� Riþa

M N R UO T Þ

coadã câine ladã caiet
codiþe cãþei lãdiþe caieþele
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sat
sac
sur
suc
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ca-sã ca-se
cla-sã cla-se
ma-sã me-se
coa-sã coa-se
pla-sã pla-se
spic spi-ce

sa-re su-nã as-cul-tã
rã-sa-re rã-su-nã scoa-te

soa-re So-rin So-ri-na
Dimineaþa soarele rãsare.

- s

sa ni e spic
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La masã
Este seara. Noi toþi suntem acasã.

Acum stãm la masã.
Tata a luat salata. Mama ia sosul.

Costel ia sucul. El este ascultãtor.
Acasã este minunat.

A E IC LÃ ÎDM N R UO S T

suc sos ca-sã Cos-tel Ste-la
su-cul so-sul a-ca-sã Cos-mi-na Si-ma

tunã � sunã
car � sar
mare � sare
lat � sat

om senin
cer luminoasã
stea ascultãtor
camerã aerisitã
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Eu ºtiu
Tu ºtii
El ºtie
Noi ºtim

ºiret � ?
roºu
roºcat
roºcatã

scoa-lã co-cos cos dus
ºcoa-lã co-coº coº duº

ºco-lar
ºco-lari
roº-ca-tã
roº-ca-te
ºo-ti-e

ºi-rea-ta
ºireata
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ºoricel
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ªiretul
ªoricelul ªoºonel se þine numai de

ºotii. Ieri s-a ascuns în ºurã ºi a ros un
ºtiulete.

Dimineaþã i-a mâncat caºul lui Andrieº. Dar
mai mult decât toþi îndurãmotãnaºul Dãnilã. Me-
reu, când motanul se încalþã, îi dã codiþa.
� Doriþi un ºiret? râde ºiret ªoºonel.
� Stai, cã îþi arãt eu, ºiretule! îl ameninþã

Dãnilã.

M N R UO S ª T Þ

ºiretlicuri.
ªireata

ªoºonel ºtie
are coº. cocoºînun
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La ceai

Ce
ce

A E IC LÃÂ ÎD

cer-cei e-li-ce a-ce

Noi suntem acasã cu mama. Ea ne
toarnã ceai în cãniþe. Ceaiul e cald.
Marcela are o canã cu inimioare. Cana lui
Mircea e cu cercuri.
� Cum e ceaiul, Marcela?
� Ceaiul are aromã!
Eu am una cu un ºoricel.
Eu cer mamei ceainicul.
Cer-nã-uþi cen-tru ceai Mir-cea
Cernãuþi centru ceai-nic Mar-ce-la
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ci-re-ºe ciu-perci raci

Cine e?

Ci

M N R UO S ª T Þ

Lucian e cu tata ºi cu Lucica. Ei sunt în
codru.
� Cioc ! Cioc ! Cioc!
� Cine e acolo?
� Ce se aude?
� E o ciocãnitoare. Ea are ciocul tare.
Lucian e mirat:
� Oare ce cautã?

cioc Lu-ci-ca cio-cã-ni-toa-re
cio - cul Lu-ci-an cio-cã-ni-toa-rea

ci
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ca-nã pa-nã
car-te par-te
mar-cã par-cã

pa
pu
pe
pi
po
pã
pâ

pa rã

Pisica se spalã.

Paula se piaptãnã.

pe
pen-tru
pes-te
peº-te

Pp

A E IC LÃÂ Î

ap
up
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Petru se scaldã.

pi si cã
p
?
??

? ?
??
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Pisoiul lui Paul
Paul a primit un pisoi. E un motãnel

tare simpatic. Numele lui e Petec.
Pisoiul are o patãmaro pe cap. Pata

e ca un petec.
Paul a pus lapte pentru pisoi. E pãtat pe

pantaloni.
Pisoiul Petec e curat tot timpul. Acum stã pe

pat.

pisoi lupã

M N R UO S ª T ÞP

prune lup
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fac fa-tã
far fa-þã
fiu flu-ier
fum fri-cã

el ea

frumos - frumoasã
fricos - �..
fericit - �..

foar-fe -ce flu-tu-re fe-ti-þã
foarfece fluture fetiþã

Fiulfostuluifierarfacefocfãrãfum.

Ff
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M N R UO S ª T ÞP

Fãt-Frumos
Fãt-Frumos are puteri fantastice. El

stãpâneºte focul. Liniºteºte fiarele ºi îi
fericeºte pe cei care suferã. Fãrã fricã
iese în faþa duºmanului. Ca un fulger, înfruntã
furtuna. Când osteneºte îi sunt de folos prietenii:
Soarele ºi Luna, Apa, Fântâna, Fluierul
Fermecat� Faptele lui sunt frumoase.
Frumos este ºi sufletul lui. Fãt-Frumos este un
apãrãtor al iubirii ºi al dreptãþii.

Fãnel Florin Floarea ªtefan
Fãnica Florica Florea ªtefãnica
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viu vi-e
vin vi-ne
vas va-se
vãr va-rã
vãd ve-de
voi vo-ce

a-vi-on
va-por
vi-oa-rã
vi-o-re-le
va-can-þã

va
vo
ve
vi
vu
vã
vâ

ve ve ri þã

viorea vapor vioarã

nai lalea tren

avion pian liliac

Vv
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M N R UO S ª T ÞP V

Veriºoarele
E vineri. Eva cu Viorica vin la Silvia.

Ele sunt veriºoare. Sunt tare vesele.
Prietenele stau pe covor. Silvia

pune o casetã. O voce plãcutã spune o poveste
despre o vulpe vicleanã.
Ele ascultã cu plãcere.

vin ves-te Vi-cu
vi-ne ve-sel Vic-tor
vãr ve-se-le Vi-o-rel
va-rã ve-se-li-e Vi-o-ri-ca
ve-ri-ºor vi-neri Sil-vi-a
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bar bun boi de
dar pun doi ba let
par sun moi ie

bar-cã bu-ni-cul bu-cu-ri-e
bar-bã bu-ni-ca bu-nã-ta-te
ban-cã bu-ni-cii sãr-bã-toa-re

broascã

Bb

bom-boa-nã le-bã-dã be-be-luº
bomboanã lebãdã bebeluº

--
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� Tu ai bunici?

� Da, .
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îb
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M N R UO S ª T ÞP V

Bunicii
Când îl ceartã bunicul, Bucurel se

duce la bunica. O ia cu biniºorul:
� Bunicuþo, mã doare un dinte. ªtiu cã
de bomboane trece mai repede�
� Batã-te norocul sã te batã, nepoþele! Cred
cã iarãºi te-a certat bunicul. Mai bine ai împodobi
Bradul de Crãciun.
Un moº cu plete albe bãtu la uºã.
� Moº Crãciun, de ce ai barba ºi mustãþile
bunicului meu?

Bobocelbatebalonulbine.
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ju-cã-ri-e ju-cã-rii joa-cã
jucãrie jucãrii joacã

curaj
curajos
curajoasã

încurajat

jos cu-raj ju-de-ca-tã
just prã-ji-turi ju-mã-ta-te

Ce culoare
are bujorul?

ji
ij

ju
uj

jã
ãj

jâ
îj

jo
oj

je
ejja

aj

Jj
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jar a-ju-tor
joi ju-cã-uº
joc bu-jor
jur co-joc
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M N R UO S ª T Þ VP

Curajosul
Jeni este un bãiat curajos, bun la

inimã. Îi ajutã pe copii la nevoie.
Joi s-a întâlnit cu Jana. I-a dãruit o

jucãrie. A servit-o cu câteva prãjituri.
Vineri, l-a ajutat pe Jorj la matematicã.

Prietenii lui: Jorj, Jenica, Iulia, Jianu îl admirã.
Ei vin sã se joace cu Jeni din plãcere.
Ce bine e sã ai un prieten adevãrat!
Tu ai un prieten? Cum este el?

Jorj Je-ni Je-ni-ca Ji-a-nu
Jorj Jeni Jenica Jianu
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-
g

gol gât
ga-rã gra-pã
gu-mã gra-ur
co-leg gân-dac
gu-ler gân-sac
mu-gu-re gre-ier

gol goa-lã go-laº
greu grea gre-oi

glu-mã glu-meþ
gu-rã gu-ra-liv

cât
când
carã

steag
agale
lângã

alãturi
drapel
încet

ga
go
gu
gã
gâ gã i nã ti gru

Gg
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Gruia a sosit în grabã la garã.
Greierul a cântat toatã vara.

g
? ??

? ?
??

- -
-g

ag
og
ug
ãg
îg

gât
gând
garã
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Ga-li-na Ol-ga Mag-da-le-na
Ga-vril A-gla-ia Bog-dan

Povestea gânsacului
Bogdan ºi Olga sunt prieteni.

Bãiatul iese în grãdinã. El o strigã pe
Olga. Copiii se duc împreunã la gârlã
cu gâºtele. Nu se grãbesc. Bogdan
povesteºte despre un gânsac.

Gânsacul avea papuci noi. Trebuia sã treacã
peste un pod. A luat papucii sub aripã. Nu ºtiu
cum, el scapã papucii în apã.

Ce jale!
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hai-nã hi-po-po-tam pã-har
hainã hipopotam pãhar

ram
ham
palat
halat
norã
horã

har-nic
har-ni-cã
har-nici
har-ni-ce

hulub
hulubul
hulubi
hulubii

a ho-tã-rî
ho-tã-rât

ne-ho-tã-rât
ho-tã-râ-re

ho-rã
ha-lat
ho-tar
hol-dã
ar-hi-tect

hâ

ah ih eh uh

ha hi he hu hohã

ohãh îh
Hh
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Hoinãrel
Cine este Hoinãrel?
E un vestit motãnel,
Care are acest nume,
Pus de mama lui, anume.
ºi tot umblã el� hoinar
Parcã n-ar avea habar.
Însã de când e pe lume,
N-a-ntâlnit omãt�
� Minune!
Hoinãrel, ieri, înspre searã,
A vorbit cu a sa mamã:
Ha, ha! Ce mare de lapte
A apãrut peste noapte!
Hotãrî sã îl bea tot,
Dar, intrând cu al sãu bot
În neaua puhavã, moale,
Strãnutã�
Hapciu! Ce-i oare?..

Ho-tin Her-þa Har-cov
Hotin Herþa Harcov
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- -z
-
- -z

z-

az
oz
ez
iz
uz
ãz
îz

zãpadã
nea
omãt

zice
spune
vorbeºte

zâmbeºte
surâde
râde

Un ied iese.
Doi iezi ies.
Toþi iezii ies.

Cum ne salutãm?

ze-brã cri-zan-te-me bu-bu-ru-zã
zebrã crizanteme buburuzã

Bunã dimineaþa!
Bunã seara!
Bunã ziua!

zac
zic
zid
zor

la amiazã
dupã amiazã
dimineaþa
seara

zi zã
cã
ce
uã
dar

ra
va
bar
cob

Zz
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za
zo
ze
zi
zu
zã
zâ
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Curiozitatea Zorinei
Ieri a cãzut multã zãpadã. Azi

Zorel va ieºi la sãniuº. Acum e ora
zece. Bãiatul ia o carte ºi se aºeazã la masã.

Zorina, sora lui, zice:
� Citeºti �Capra cu trei iezi�?
� Nu, acum citesc �Pupãza din tei�.
� E o poveste cu zâne ºi cu zmei?
� Nu! E o poznã din copilãria lui Nicã.
� Despre ce poznã e vorba?
� Odatã Nicã a prins o pupãzã ºi�
� De ce a prins pupãza?
� Pentru cã îl trezea în zori.
� Cum îl trezea pupãza? Ce înseamnã zori?
� Înceteazã cu întrebãrile! Mai târziu îþi voi citi
ºi þie.
� Când mai târziu? Azi sau mâine?
� Azi, când te vei culca la amiazã.

Zorina zâmbeºte mulþumitã.
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În excursie
Domnul învãþãtor are un pix roºu. El corec-

teazã exerciþiile. Bucuros, ne spune:
� Aveþi rezultate exacte. Mâine mergem în

excursie.
� Îmi voi lua saxofonul, se bucurã Alexe.
� Îmi voi cumpãra un xilofon, adaugã Axinte.
� Sunt multe de fãcut. Vom pleca la opt fix,

îi anunþã domnul învãþãtor.

xe-rox sa-xo-fon ex-ca-va-tor
xerox saxofon excavator

x

-

-

-
-

x

-Xx
x
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Extraordinar!

Xenia ºi Xenofon Rex, cãþelul cel dresat,
Cântã azi în unison: Când se pune pe lãtrat,
Xenia la xilofon, Sare speriat Anton,
Xenofon la saxofon. Brusc apasã pe claxon!

Poliþistul exigent
Are fluier excelent.
Muzicanþi ca ei mai rar;
Cântã extraordinar!

Xe-ni-a Ro-xa-na A-le-xan-dru Ma-xim
Xenia Roxana Alexandru Maxim

M N R UO S ª T Þ ZP V X
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gean-tã re-gi-nã în-ger mingi
geantã reginã înger mingi

Eu merg.
Tu mergi.
El merge.

Eu strâng.
Tu strângi.
El �� .

Eu ºterg.
Tu �� .
El �� .

i -
g

ce

ci

ge

gi

me
cã
ne
nã

ne
me
rul
ros

nin
mer
sân
plân

lun
ma
mar
pa

-
g e

- -ge
gi
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Ce ºtii despre îngeri?

ge ge gi
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Gemenii
Gicã ºi Gelu sunt fraþi gemeni. Sea-

mãnã foarte bine amândoi. Sunt ageri ºi
generoºi. Au gene lungi ºi faþã gingaºã. Le
place mult gemul. Ascultã ºi ajutã pãrinþii. Fac
dimineaþa gimnasticã. Iubesc curãþenia. Viseazã
sã devinã actori la teatru. Gicã vrea sã joace rol
de general, iar Gelu de înger.
Ieri au fãcut un gest frumos. Au ajutat-o pe
mãtuºa Georgeta sã ducã geanta.
Mama le-a cumpãrat geci de diferite culori.
De ce?
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h e

Ochelarii bunicii
Bunica este tare supãratã. Ea nu-ºi

gãseºte ochelarii. Costache nu este
acasã. Pe cine sã cheme în ajutor?
Începe iar sã caute. ªi cautã, tot cautã pânã

ameþeºte.
Deodatã dã de oglindã. Se priveºte.
� Vai ce poznã! Ochelarii sunt pe nas.

Eu închid. Noi închidem.
Tu închizi. Voi închideþi.
El închide. Ei închid.

che
ja
ra
co

tã

che
chi
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c

-

bu-chet u-re-che chi-ta-rã
buchet ureche chitarã
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Peripeþiile de noapte
Chiriac a închis uºa cu cheia. A stins

lumina ºi s-a culcat liniºtit pe-o ureche.
ªoricelul Chiþ-Chiþ intrã în camerã.

Chiþcãie de foame. Ce sã mãnânce? Cât ai clipi
din ochi, se caþãrã pe masã. Lângã chitara lui
Chiriac vede un creion chimic. Chiþ-Chiþ se
repede la el.

Creionul îi zice cu glas prietenos:
� Chiþule, ºtiu cã eºti flãmând ºi vrei sã mã

mãnânci. Te rog sã mai aºtepþi o clipã. Chiar
vreau sã vezi ºi tu ultimul meu desen.

� Bine! Dar deseneazã mai repede!

Alcãtuieºte sfârºitul acestei povestiri.
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Vrãjiþi de poveste
Era pe la chindii. Ghiocel ºi Anghelina

stau ghemuiþi lângã bunica. Bãtrâna
lucreazã la gherghef. Are multe gheme
colorate.Bunica le povesteºte nepoþilor o poveste
despre privighetoare.
Privighetoarea este o pasãre micuþã. Ea are

un glas fermecãtor. E mãiastrã în triluri.
Ghiocel ºi Anghelina sunt vrãjiþi de povestea

bunicii.

ghea-tã ghin-dã ghi-o-cel
ghea-þã ghim-pe ghi-ci-tori
ghe-þuº ghi-duº în-ghe-þat
ghe-þar ghi-veci ghir-lan-dã

ghe
ghi

g h
i

g
h
e

-

-

g h e -

g
h i

-

-
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Ghetele ºi ghetuþele
Este searã. Ghetuþele lui Gheorghe

privesc la ghetele tatãlui sãu oftând:
� Ce curate sunteþi voi!
� Dar voi de ce sunteþi aºa de supãrate, ghetu-
þelor?
� Cum sã nu fim supãrate? Gheorghe uitã de
noi! ªi ghetuþele suspinã.
Gheorghe le aude. Oare ce credeþi cã va face
el?

Gheorghe

M N R UO S ª T Þ ZP V X

îºi

curãþi getuþele. va
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k
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k w

koala kiwi

ki-lo-gram (kg) ki-lo-me-tru (km) ki-lo-watt (kw)
ki-lo-gra-me ki-lo-me-tri kilowatt

Ce cântãreºte
mai mult:
un kilogram
de fier
sau un
kilogram
de lânã?

Câte frunze
are pomul?
Câte grame �
kilogramul?
ªi câþi metri
kilometrul?

Kk
Ww

Ghici
ghicitoarea
mea

A E IC LÃ ÎB D F G JH K

ka-ra-te week-end ko-la
karate week-end kola

Kiev Karol Kiwi
Washington Karolina

Willi
Walter
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Maimuþa Kim
Kim, maimuþa vorbãreaþã,
În week-end fuge la piaþã
Ca sã cumpere banane
Vreo ºaizeci de kilograme.
De mãnâncã tot aºa,
Prea mult se va îngrãºa.
Ieri, fusta de catifea kaki
nu intra pe ea.
Zise-atunci ea cu
mâhnire:
� Încep cura de slãbire!
De azi cura o sã þinã
ªi seara în loc de cinã
Ca sã aibã vitamine
Va mânca numai o kiwi
ªi-a fugi un kilometru
De-acasã pânã la centru.
Dus-întors, ºtim bine noi,
Kilometri vor fi �� .
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Qq
Yy

New York � oraº din America;
bounty � ciocolatã;
cow-boy � pãzitor (cãlare) ºi îngrijitor de vi-
te în fermele americane;
Hollywood � oraº, centru cinematografic;
Disneyland � oraº, parc de distracþii pentru
copii;
Yoggi Bear � ursuleþ, personaj din desene
animate.

100 kg

bounty cow-boy Hollywood

Mickey Mouse Mowgli Yoggi Bear Jerry

A E IC LÃÂ ÎB D F G JH K

New York Walt Disney Disneyland

quintal yoga

DEXI
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Lumea copilãriei de vis

Disneyland-ul e unorãºelminunat.Aici
te poþi distra alãturi deMickeyMouse,Tom
ºi Jerry, Yoggi Bear, Mowgli, Donald Duck ºi alte
personaje din filmele luiWalt Disney.
Alba-ca-Zãpada ºi cei ªapte Pitici te întâmpinã

cubraþele deschise la castelul prinþesei din pãdurea
adormitã. Soldãþeii de plumb te studiazã curioºi la
lumina licuricilor.
Chip, Dale ºi Riquet te invitã la o plimbare cu

trenuþul. Dacã doreºti, poþi naviga printre piraþi pe
un râu subteran pânã la InsulaAventurilor.
Vino în lumea copilãriei de vis!

M N R UO S ª T Þ ZP V XW YQ

Ce desene animate ai vizionat?
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Alfabetul limbii române
Fiecare literã e o

stea fermecatã. Iar
fiecare stea are câte
o cheiþã. Alfabetul
limbii române are
treizeci ºi una de
litere. Adicã, tot atâ-
tea steluþe ferme-
cate. Tu ai devenit
stãpânul lor. Acum
poþi descuia orice
lacãt. Poþi deschide
orice uºã.
Pãtrunde în lu-

mea cuvintelor! Iar
de acolo � mai de-
parte, în þara cunoºtinþelor! Citeºte mult! Viseazã!
Descoperã tainele Universului!
Te aºteaptã multe surprize plãcute!
Aºadar, ai la îndemânã treizeci ºi una de steluþe

fermecate. Încearcã-le pe toate. Fii puternic ºi cute-
zãtor, amabil ºi înþelept! Îþi dorim mult succes!

� Învaþã ordinea alfabeticã a literelor.
� Alcãtuieºte ºi scrie cuvinte cu fiecare vocalã
din alfabet.
�Transcrie enunþul în care este arãtat numãrul
de litere pe care-l conþine alfabetul român.

A ÃÂ

G H I Î J K L M N
O PQ R S ª T Þ U

VW X Y Z

B C D E F
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Alfabetul in imagini
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Grupuri de litere

Alcãtuieºte ºi scrie cuvinte cu grupurile de
litere învãþate.
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Perioada postabecedarã

Pomul înþelepciunii
Un pom în clasã am sãdit,
Din munca noastrã creºte.
ªi zi de zi l-am înflorit,
ªi ram cu ram azi ne rodeºte.

O literã, un sunet iar �
Le-am strâns tot floare lângã floare.
Azi pomul nostru, abecedar,
E plin de rod ºi sãrbãtoare.

Maria Gardin

Memoreazã poezia.
Transcrie o strofã din poezie.
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Literele, astã-noapte,
Se înþelegeau în ºoapte,
Ca niºte bune surori,
Sã plece mâine, în zori.
GemeneleA, Ã, Â,
Au pornit cu B, C, D.
Unde? Cine poate ºti?
Cred cã E, F, G, H, I
Sau Î ne vor lãmuri.
Nici nu se opresc mãcar,
Din mers ne salutã doar.
Iatã J, K, L, M, N
Se grãbesc la trecere
Cu S, ª, T, Þ, U, V.
Apoi vin O, P, Q, R.
Trec sprintene câte douã
ªi nimic nu ne spun nouã.
Poate ºtie (dublu) W
Sau poate X, Y (grec), Z,
Undemerg aºa grãbite
Literele prea iubite.
- Ne ducem spreALFABET
Zice Z, venind încet.
Z e cel mai bãtrân, bietul
ªi încheieALFABETUL.
De la A la Z poþi spune
Câte semne sunt anume?

Scrie caligrafic, în ordine alfabeticã literele
mari ºi mici.

Alfabetul

A Ã Â BC D E F
G H I JK L M NÎ

S ª
Þ U

V

P QR

W
X Y Z

T

ÎÎ
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Eu sunt Timpul. Sunt tatãl ce-
lor patru anotimpuri. Fiicelemele îþi
aduc bucurii în fiecare an. Ele se vor
prezenta acum pentru tine.
Acum cunoºti întregul alfabet. Aflã ce

spune fiecare.
Eu trezesc la viaþã întreaga naturã.Aduc

copiilor mãrþiºoare ºi ghiocei. Aduc fluturaºi
multicolori ºi zumzet de albine printre flori.

Eu sunt cea mai strãlucitoa-
re. Aduc copiilor vacanþa mare
cu jocuri vesele ºi tril de ciocârlie. Spicele
de aur ºi cireºele parfumate tot eu le aduc.
Eu am din belºug fructe ºi

legume pentru copii. Aºtern
covoare de frunze ruginii. Tot eu aduc ºi
prima zi a anului ºcolar.

Eu vã aduc omãtul ºi der-
deluºul strãlucitor. Omul de
zãpadã îmi este prieten bun.
Moº Nicolae ºi Moº Crãciun sosesc
odatã cu mine.

1. Cine este Timpul?
2. Ce ne aduce fiecare anotimp?
Anotimpul meu preferat este�, pentru cã... .
Transcrie fragmentul ce aparþine anotimpului
tãu preferat.

Anotimpurile
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Ucraina

Copii, în veci sã nu uitãm
Cât dor de ea ne leagã!
Hotarul sã i-l apãrãm
ªi s-o pãstrãm întreagã.

Odatã cu trecutul sfânt,
Strãbunii ne lãsarã,
Din câte þãri sunt pe pãmânt,
Cea mai frumoasã þarã.

Pe lumea aceasta sunt foarte
multe þãri. Ele se deosebesc prin
limbã ºi culturã.
Fiecare cetãþean se mândreºte

cu þara în care locuieºte. ªi noi nemândrim cã trãim în
Ucraina. Ea este frumoasã ºi fermecãtoare. Întinderile
ei îþi încântã privirea. Pãmântul ei este bogat în grâne,
pãduri dese, râuri ºi munþi înalþi. Dar cât de minunat
este pãmântul þãrii, scãldat de apele mãrilor Neagrã ºi
Azov!Despre toate frumuseþile Patriei noaste vei studia
în viitor.
Tu vei creºte. De tine va depinde soarta Ucrainei.

1. Cum se numeºte þara în care trãieºti
2. Ce ai aflat despre Ucraina în text?
3. Care este capitala þãrii noastre?

Moºtenirea

Transcrie din text enunþul în care este denumi-
rea þãrii noastre.
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Ce ne învaþã o carte?
Cartea ne învaþã:
sã facem fapte bune;
sã iubim adevãrul ºi frumosul;
sã ne purtãm cuviincios;
sã ne cinstim neamul;

Completeazã ºi scrie propoziþiile:
O carte aleasã e ca o ______.
O carte este ca o _________ .

O carte aleasã
E ca o casã
Cumulte neamuri,
Pãsãri pe ramuri.

O carte este
Ca o poveste,
Cine-o citeºte,
Acela creºte.

O carte

comoarã
veºnicie

de Constantin Dragomir

DEXI
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Existã o carte
în care sunt adu-
nate toate cuvin-
tele.

O carte în care
gãseºti explicaþia
oricãrui cuvânt. O
asemenea carte
este dicþionarul.
Fiecare limbã îºi are dicþionarul ei. Cel al limbii noastre
se numeºte �Dicþionarul Explicativ ilustrat al limbii
române� (DEXI). În el se aflã, aºezate în ordine alfa-
beticã, cuvintele limbii române.Aici sunt concentrate
toate bibliotecile lumii.

Orice dicþionar este un ghid în lumea cuvintelor.
Învaþã sã te foloseºti de ele. Cuvintele te ajutã sã te
exprimi, sã fii înþelept ºi...

Ghid � persoanã care conduce un grup de turiºti;
� carte ce cuprinde informaþii de cãlãtorie, hãrþi.

Îndrumãtor în lumea cuvintelor

1. Cum se numeºte cartea în care sunt
adunate toate cuvintele?

2. La ce îþi poate folosi un dicþionar?

Transcrie enunþul în care este indicat denumi-
rea dicþionarului limbii române.

DEXI
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1. Cum crede poetul cã este limba românã?
2. Ce sentimente trãim atunci, când o

ascultãm?
Reþine:
Limba e dulce ca mierea.
Limba este organul de simþ al gustului.

Limba româneascã
Mult e dulce ºi frumoasã
Limba ce-o vorbim,
Altã limbã-armonioasã
Ca ea nu gãsim.

Românaºul o iubeºte
Ca sufletul sãu.
Vorbiþi, scrieþi româneºte,
PentruDumnezeu!

Saltã inima-n plãcere
Când o ascultãm,
ªi pe buze-aducemiere
Când o cuvântãm.

......
...

maternã

muzicalã

Limbã
sfântã

Transcrie o strofã din poezie (la alegere).

de George Sion
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Limba e ca o grãdinã cu
flori. În ea sunt mii ºi mii de
cuvinte.

Cei care ºtiu sã potri-
veascã cel mai bine cuvintele
sunt scriitorii. În cãrþile lor, ele
devin vii ºi fermecãtoare.
Scriitorii care compun poezii se numesc poeþi. Cel mai
mare poet al nostru este Mihai Eminescu. Poeziile
sale sunt citite de copii ºi de maturi.

Cei care scriu poveºti ºi povestiri se numesc
prozatori. Cel mai îndrãgit povestitor al nostru este
Ion Creangã, nãscut în satul Humuleºti. Vã amintiþi
de �Capra cu trei iezi�? Dar de �Punguþa cu doi bani�?
Sunt poveºtile lui Creangã, auzite de noi de la
grãdiniþã, de la mama sau de la bunica. Scriitorii de
ieri ºi de azi sunt sufletul neamului nostru.

1. Cum se numesc scriitorii care compun poezii?
2. Cum se numesc cei care scriu poveºti ºi
povestiri?
3. Ce ai dori sã le povesteºti colegilor despre
Mihai Eminescu?

Ei fac limba românã
sã semene unui pom înflorit

Gãseºte în text ºi transcrie enunþul în care se
relateazã despre Mihai Eminescu.
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Somnoroase pãsãrele
Pe la cuiburi se adunã,
Se ascund în rãmurele �
Noapte bunã!

Peste-a nopþii feerie
Se ridicã mândra lunã,
Totu-i vis ºi armonie �
Noapte bunã!

Somnoroase pãsãrele

Trece lebãda pe ape
Între trestii sã se culce �
Fie-þi îngerii aproape,
Somnul dulce!

Doar izvoarele suspinã,
Pe când codrul negru tace.
Dorm ºi florile-n grãdinã
Dormi în pace!

1. Ce culoare are noaptea în realitate?
2. Dar în desen?

ªtiai cã... Mihai Eminescu s-a nãscut la 15 ianuarie
1850, la Ipoteºti, judeþul Botoºani. A fost al ºaptelea
copil din cei unsprezece ai familiei Eminovici. Cel mai
bun prieten al lui Mihai Eminescu a fost Ion Creangã.

Scrie cuvintele alintate: pasãre, izvor, codru.
Transcrie strofa în care se aminteºte de lunã.

M. Eminescu
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Satul
Un copilaº ghiduº, bãlai,
Râdea la soarele de mai.
Ieºea spre luncã, la scãldat.
Prinsese pupãza din tei,
De ciudã pe cântatul ei.
Ghiciþi, copii, în care sat,
Demult, în zvonuri de talangã
Veni pe lume Ion Creangã?

Transcrie enunþul în care sunt numite unele
din poveºtile lui Ion Creangã.

Creangã. satul e lui Humuleºti.

Ion Creangã

Ion Creangã, cel mai îndrãgit scriitor (prozator)
român, este numit ºi �Împãratul poveºtilor�. De ce?
...De multe ori înainte de a vã vizita moºul Ene pe la
gene,mama vã povestea poveºti. Unele dintre ele erau
ale lui Creangã: �Capra cu trei iezi�, �Punguþa cu doi
bani�, �Fata babei ºi fata moºneagului� ºi altele.
Marele scriitor are încã multe poveºti. Veþi avea
posibilitate sã pãtrundeþi în lumea lor.

1. Cine este Ion Creangã?
2. Cum mai este numit Ion Creangã?

Ordoneazã cuvintele în propoziþie:
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Fiecare popor îºi are
limba ºi poeþii sãi naþionali.

La fel cum noi îl avem peEminescu,
poporul ucrainean îl are pe Taras
ªevcenko, numit ºi cobzarul ucra-
inean.

Taras ªevcenko iubea foarte
mult copiii. Cu deosebire înþelegea
ºi simþea sufletul copiilor necãjiþi.

A fost pictor ºi scriitor. Adevenit cel mai mare poet
care a cântat în versurile sale Ucraina.

Plopul
Vântul prin dumbrãvi se-abate,
Prin câmpii se joacã
ªi, pe-o margine de cale,
Plopu-n jos l-apleacã.
În zãdar ramu-i ºi frunza
Înverzesc sub zare;
Împrejur stepa se-ntinde
Largã, ca o mare.

1. Cine este Taras ªevcenko?
2. Cum îl mai numim pe Taras ªevcenko?

ucrainean. cobzarul e Taras ªevcenko

Sufletul poporului ucrainean

Ordoneazã cuvintele în propoziþie:
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Toþi copiii azi se-mbracã
Cu ce au ei mai frumos,
ªi pãrinþilor le cântã
�Învierea lui Hristos�.
ªi la masã ciocnesc, astãzi,
Toþi copiii cei cuminþi,
Ouã roºii ºi pestriþe
Cu iubiþii lor pãrinþi.
Toþi copiii azi sunt darnici,
Cãci ei ºtiu cã lui Hristos
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.
ªi copiii buni la suflet
Azi cu bucurie dau
Cozonaci ºi ouã roºii
La copiii care n-au.

1. În ce anotimp se sãrbãtoreºte Paºtele?
2. Ce obiceiuri de Paºti se întâlnesc în poe-
zie?
3. Povesteºte cum te pregãteºti tu de Paºte?

Completeazã propoziþiile:
Toþi copiii azi se-mbracã
Cu ce au ei mai ______,
ªi _________ le cântã
�_________ lui Hristos�.

În ziua de Paºti

Otilia Cazimir
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Eu nu sunt destul de mare,
Ca sã pot sã-nvãþ mãcar
De pe carte o urare,
ªi nu sunt destul de mare,
Ca sã-þi dau un dar.
Dar îþi dau o sãrutare
Ici, pe obrãjor,
ªi pe mâna asta care
Mã-ngrijeºte-n fiecare
Zi, cu atâta dor.
Zile lungi ºi voie bunã
Îþi doresc eu mult,
ªi mã rog, de flori sã-þi spunã,
Sã mã ierþi, mãicuþã bunã,
Cã nu ºtiu mai mult!

1. Ce o bucurã mai mult pe mãmica ta?
2. Ce crezi cã o întristeazã?
3. Tu ce faci, pentru ca mãmica ta sã fie feri-
citã?

Ziua mamei

Mâinile

mamei

zidesc

fericirea noastrã.

Completeazã propoziþiile. Scrie-le în caiet:
Numele mamei mele este � . Ea are � de
ani, este de staturã �, pãrul e de culoare
�, iar ochii sunt � .

de Elena Farago

4. Memoreazã poezia.



100

Ia te uitã ºapte fraþi!
Înºiraþi parcã-s soldaþi.
Tot mereu se fugãresc,
Nu se prind, nu reuºesc.
Luni o ºterge frumuºel,
Marþi se þine dupã el.
Miercuri, iute la picior,
Uite, e pe urma lor.

ªapte fraþi

1. Care sunt zilele sãptãmânii? Numeºte-le.
2. Care sunt zilele de lucru? Dar de odihnã?

Scrie în caiet zilele sãptãmânii.

Cine vine mai apoi?
Tocmai fratele lor, Joi.
Vineri iute a pornit,
Sâmbãtã-i ºi el grãbit,
Iar Duminicã, ehei...
Vine, vine dupã ei.
Nu se þin mãcar de mânã
ªi tot fug o sãptãmânã.

ªtiaþi cã existã:
ºapte notemuzicale;
ºapte culori ale curcubeului;
ºapte zile ale sãptãmânii;
ºapte vocale;
ºapte pitici;
cei ºapte ani de-acasã.

dupã ªtefan Tita
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dupã fapte. se cunoaºte dupã rod,

Fapte bune

1. Despre cine este vorba în aceastã poezie?
2. Enumerã faptele bune menþionate în ver-
suri?

Descoperã proverbul:

iar omul Pomul

Ai crescut.
Cemult îmi placi!
Fapte bune poþi

sã faci.
Rãcoreºte florile.
Adunã omizile.
Sãdeºte un pomiºor
Sã dea roade tuturor.

Transcrie strofa îndrãgitã.

fragment de Florentina Popa

În coº pune hârtiuþa.
Îngrijeºte vrãbiuþa.
Picioruºul sã ridici,
Când vezi roiul de furnici.
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Codruþ a rãmas singur
acasã. Acum e acum!
De câtã vreme vrea sã se
joace cu ceasul!

Se înalþã ºi dã sã apuce
deºteptãtorul. Mâna lui micã
nu poate sã-l cuprindã. Poc!
Tic-tacul a amuþit.

Codruþ e tare amãrât.
Ce va spunemamei?Sãdea
vina pe pisicã?

Uºa se deschide. Printre suspine, copilul spune:
� Am greºit, mãmico! Te rog frumos sã mã ierþi!

Mama îl îmbrãþiºeazã. E fericitã. Copilul ei spune
adevãrul. Acesta este un lucru de mare preþ.

1. Ce dorinþã avea Codruþ de multã vreme?
2. De ce mama e foarte fericitã?
3. Tu cum ai fi procedat în locul lui Codruþ?

Descoperã proverbul:

Spune adevãrul!

adevãrului simplu. Limbajule

Scrie în caiet propoziþia, când Codruþ îºi cere
iertare de la mama lui.
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Dragã prietene, politeþea
se învaþã. Primele reguli de
politeþe le învãþãm de la
pãrinþi ºi bunic, de la
educatoare ºi învãþãtoare.
Îþi amintesc câteva dintre
ele:
�Spune �Bunã ziua�!, când
te întâlneºti cu cineva
cunoscut�. �Vorbeºte nu-
mai atunci, când vei fi
întrebat�. �Pune-þi batista la
gurã când strãnuþi�. �Spune �te rog� când ceri ceva; nu
uita sã spui �mulþumesc�, când primeºti ajutor�.

A respecta regulile de politeþe în orice situaþie
înseamnã a avea �cei ºapte ani de acasã ºi sã te
respecþi pe tine�.
Dacã eºti politicos, ceilalþi vor fi la rândul lor politicoºi
cu tine.

1. De la cine înveþi primele reguli de politeþe?
2. Ce sfaturi sunt expuse în text?
3. Ce înseamnã a avea �cei ºapte ani de-aca-
sã�?

Învaþã sã fii politicos

Alcãtuieºte ºi scrie propoziþii cu cuvintele:
respectã, politicos.
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Omul harnic

Omul muncitor caun

roditor. pome

Munca ne scapã de trei mari rele:
de urât, de fapte rele ºi de sãrãcie.

ghindã
bobDescoperã proverbul:

Transcrie ºi memoreazã ultima strofã.

Dintr-o prunã creºte-un prun,
Din alunã� un alun,
Dintr-o ghindã� un stejar,
Din arþar � tot un arþar.

Dintr-o nucã nuc rãsare,
Drumul creste din cãrare,
Din izvor � fântâna, râul,
Iar din bob rãsare grâul.

Omul harnic din ce creste?
Din copilul ce munceºte.
de Constantin Dragomir

DEXI



105

O furnicã duce-n spate
Un grãunte jumãtate.
� Încotro fugi, surioarã?
� Ia, mã duc ºi eu la moarã!

ªi-s grãbitã, ºi-s grãbitã,
Cã mi-i casa negrijitã,
ªi mi-s rufele la soare,
ªi copiii cer mâncare.

Nu, la noi în muºuroi,
Nu e timp pentru zãbavã,
Cã de n-am fi de ispravã,
Ar fi vai ºi-amar de noi!

1. Cu cine vorbeºte furnica?
2. De ce se grãbea ea?

Înlocuieºte cuvintele evidenþiate din textul de mai
jos, cu cuvintele corespunzãtoare din poezie.

O furnicã carã-n spinare
Un grãunte jumãtate.
� Încotro alergi, surioarã?
� Iatã, plec ºi eu la moarã!

Transcrie propoziþiile evidenþiate din text.
Explicã înþelesul lor.

Gospodina

deOtilia Cazimir
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Corbul furã o bucatã de caºca-
val. Se aºeazã pe o creangã,
cu el în cioc.

Apare vulpea ºireatã. Vor-
beºte cu glas milos:
� Ce frumos eºti, corbule! Dacã
ai avea ºi glasul ca penele, ai fi
o adevãratã minune a pãdurii.

Corbul mândru, se umflã în
pene. Începe sã cânte. Cum
deschide ciocul, caºcavalul
cade. Vulpea doar atât aºtepta. Ia caºcavalul, îl înghite
cu poftã, apoi vorbeºte:
� Linguºitorii mãnâncã de la cei ce cascã gura,
râzând de ei.

Corbul ºi vulpea

1. Care sunt personajele textului?
2. Cum este vulpea? Ce calitãþi are?
3. Cum este corbul? Care sunt calitãþile lui?

glasul
linguºitor

Transcrie enunþul care exprimã învãþãtura
textului.

Descoperã proverbul:

prostia. este Mândria cu sorã

dupã La Fontaine

DEXI
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Dis-de-dimineaþã,
Trei prieteni mã rãsfaþã:
Apa, peria ºi sãpunul,
Mi-s prieteni toþi ca unul.

Apa-mi zice: - Vin la mine,
Sã te speli, cum se cuvine!
Sã te mângâi pe-ndelete,
Cu sãpun ºi cu burete.

Joaca asta cu clãbucul,
Chiar de-mi gâdilã nãsucul,
Tare-mi place! Las�sã joace,
Ca pe-o pajiºte pe faþã,
Cã-i doar dis-de-dimineaþã.

Vine-apoi ºi periuþa,
Dar deodatã ºi dispare.
Unde-o fi? Pãi se dã huþa
Peste dinþi voioasã tare!

Prietenii

1. Care sunt personajele poeziei?
2. Tu ai aºa prieteni? Povesteºte, cum te
împaci cu ei?
Descoperã ºi transcrie proverbul:

mama este sãnãtãþii. Curãþenia

de Dan Faur
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Trei nouraºi se jucau de-a
mijatca cu soarele. Unul îl aco-
perea cu spatele, iar ceilalþi doi se
ascundeau prin ungherele cerului.
Soarele una-douã ºi-i prindea cu
razele.
Nouraºilor le pãrea rãu cã

n-au ºi ei în cer o gireadã de paie, un sarai ori mãcar
o sublaiþã, unde ar putea sã se ascundã ca lumea.
Dar iatã cã i-a venit celui mai mic o idee nãs-

truºnicã. Pe neprins de veste s-au apropiat unul de
altul ºi s-au fãcut un singur nor. Soarele i-a cãutat pe
ceilalþi doi, pânã i se împleticea picioarele, dar nu i-a
gãsit.
Le-a plãcut acest joc norilor bãtrâni care ºedeau

dupã deal. S-au urcat în cer ºi au început ºi ei a se
juca de-a mijatca, pânã au fãcut un singur nor mare
care a umplut tot cerul.
Soarele de ciudã ºi-a scos cuþitul de foc ºi a

spintecat cerul în douã. Prin crãpãtura aceasta a
început sã curgã ploaia.

De-a mijatca cu soarele

S. Vangheli

de-a mijatca

Transcrie propoziþia îndrãgitã.

1. Ce fãceau nouraºii?
2. Cum s-au ascuns ei de
soare?
3. Cum s-a rãzbunat soarele pe nouraºi?

DEXI
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1. Unde ai dori sã-þi petreci vacanþa mare?
2. Cu ce ai vrea sã te ocupi în vacanþã?

Vacanþa

mare Vacanþa apropie.se

vacanþa? îþi Unde
Þi-a bãtut copilãria-n geam
ªi þi-a spus cã vrea sã mai rãmânã;
Sã o porþi cu tine în ghiozdan,
Sã-nvãþaþi cuminþi limba românã.

Transcrie:

Ordoneazã cuvintele:

petrece vei

Dintre recreaþii,
Ea e cea mai mare.
Caldã-i ca o varã
Cu caiºi în soare.

Veselã-i ca zborul
Scris de rândunicã,
Blândã ca povestea
Spusã de bunicã.

Nu fi supãratã,
ªcoala mea
frumoasã,
Vom veni la toamnã
În a doua clasã.
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Adio, drag Abecedar!
� Dragul meuAbecedar,
Ce sã-þi spun acuma dar?!
Mulþumesc acum de toate,
Tu ce fostu-mi-ai ca frate...
Nici nu ºtii ce greu îmi vine,
Ca sã mã despart de tine!
� Mãi copile, dragul meu,
Crezi cã mie nu mi-i greu?!
Uite literele mele,
Luminând ca niºte stele,
Te aºteaptã-n altã carte
Sã vã duceþi mai departe.

1. Ce impresii þi-a lãsat abecedarul?
Povesteºte.
2. Aminteºte-þi cea mai interesantã paginã.
3. Memoreazã poezia.

impresii

DEXI
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Panã nouã-n pãlãrie
ºi hãinuþã de postav,
Pãcãlici pe drum pãºeºte
fudulindu-se grozav.

Darã din ghiozdan ce-atârnã
ca un firicel de pluº?
Aþi ghicit? Codiþa-ºi scoase
Sã ia aer Chiþibuº.

Iatã ºcoala, dar ce zarvã
e acolo-ntre bãieþi?
Tii, feciorul lui Tândalã,
bãtãuºul Tândãleþ.

A trântit douã fetiþe,
pe-un copil l-a înjurat,
ªi râzând acum se plimbã
ca un paºã de-ngâmfat.

Pãcãlici spre el pãºeºte:
�Tândãleþ, acum, cât vãd,
cere-þi de la toþi iertare,
cã altminteri e prãpãd!

Texte suplimentare
Pãcãlici la ºcoalã

de Nicolae Labiº
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În fiecare varã
Plec la þarã.
Adicã într-o Þarã
În care împãrat
E cel mai înalt deal din sat.
Acolo Nistru
E-un fel de ministru,
Teiul din deal
E-n grad de general,
ªi fiecare spic
E un oºtean voinic...
Pe-acel tãrâm
Copiii beau lapte de salcâm,
Orice izvor
E învãþãtor,
ªi fiecare mãr
Are seminþe de adevãr.

Capitala copilãriei

Da, e o Þarã minune,
Ceamai dulce
Þarã din lume,
Cu râuri albe de lapte,
Cu cetãþi de mure coapte,
Luminate feeric
În întuneric
De felinarele
Licuricilor�
Capitala?
Curtea bunicilor.

Arcadie Suceveanu
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Povestea broscuþelor
Douã broscuþe,

Oac ºi Verziºor, nu îºi
cunosc bunica. Într-o
dimineaþã, pornesc sã
o caute. Sar pe o frun-
zã de brusture.
� Tu eºti bunica

noastrã? o întreabã
Oac. Frunza se legãnã
puþin, dar nu spune nimic. Oac ºi Verziºor pleacã mai
departe. Se opresc pe un harbuz.
� Tu eºti bunica noastrã? spun ele. Harbuzul tace

neclintit. Pornesc mai departe.
Iatã cã într-o grãdinã dau peste un castravete.
� Tu eºti bunica noastrã? se auzi glasul celor douã

broscuþe. Castravetele nici nu le luã în seamã. Fãrã
sã se descurajeze, au intrat într-o curte. Se îndreptau
spre mingea verde a lui Georgicã. Au sãrit pe ea,
zicând vesele:
� Tu eºti bunica noastrã?
Mingea se clãtinã puþin, dar nu spuse nimic. Au

intrat apoi într-o încãpere rece ºi întunecoasã. Aici,
au vãzut o oalã verde de lut.
� Ea trebuie sã fie bunica noastrã! au spus fericite.
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Cât demult doreºte Costel sã semene cu cei
mari! Dar cum? Stã de se gândeºte: �Dacã mi-aº
pune ochelarii bunicului ºi cravata tatei?...�. Dar iatã
cã vine sora ºi îi stricã tot planul:

� Costel, iar ai uitat sã-þi perii hainele ºi
sã-þi curãþi pantofii!

� N-am timp pentru asemenea fleacuri. Intrã în
camerã bunica ºi-l roagã:

� Hai, Costel, sã-mi ajuþi la depãnatul lânii!
� Lasã-mã, bunico; acum am de fãcut ceva mult

mai important! Bunica pleacã nemulþumitã, iar Costel
se gândeºtemai departe. Dar ºi de data asta îl tulburã
mama:

� Costel, fã-þi temele pe mâine.
� Nu pot. Am de dezlegat în gând ceva foarte

important...Mãgândesccumaºputeaajungeommare.
� E ceva cât se poate de firesc. Numai rãbdare

ºi sã munceºti!
� Am sã muncesc ºi eu când voi fi mare, îi

rãspunde bãiatul.
�Trebuie sãmunceºti de pe acum, sã-þi faci singur

temele, sã-þi perii hainele, sã-þi curãþi încãlþãmintea ºi
s-o ajuþi pe bunica în gospodãrie.

Cum vrea Costel
sã ajungã om mare

Victor Savetidis
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Familie fericitã

Victor Savetidis

Mormãicã, puiul de urs,
întâlni într-una din zile o
zânã bunã ºi drãgãlaºã,
care îi zise: �Pentru cã ai
fost cuminte, spune-mi trei
dorinþe ºi o sã þi le îndepli-
nesc�. Mormãicã era
hotãrât sã-ºi doreascã ce-
va care sã-l facã cu ade-
vãrat fericit.
ªi-a dorit prima datã ca
tãticul lui sã fie sãnãtos ºi
sã trãiascã ani mulþi. A
doua dorinþã fu îndreptatã
spre mãmica lui dragã,
cãreia îi dori tot sãnãtate
ºi putere, pentru a putea
sã ducã toate treburile gospodãriei.

Iar a treia dorinþã îi dori pãdurii bogãþie de fructe
zemoase, miere ºi izvoare limpezi, foºnet de frunze ºi
tril de pãsãrele. �Bine, zise zâna cea drãgãlaºã, dar,
totuºi, pentru tine nu-þi doreºti chiar nimic?�. �Te-nºeli,
Zânã Bunã! Toate acestea sunt pentru mine ºi frãþiorii
mei, pentru cã, dacã cele trei dorinþe se vor îndeplini,
noi vom putea creºte mari ºi sãnãtoºi, într-o familie
fericitã ºi îndestulatã�.
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Erau odatã doi fraþi. Trãiau în bunã înþelegere ºi cu
dreptate. Cel mai mare era însurat, avea copii, iar cel
mai mic era flãcãu.
Odatã, vara, pe vremea seceriºului, au strâns grâul

la fãþare ºi îl treierau împreunã. Grâul curat îl fãceau
douã vravuri totuna demari. Pentru fiecare câte unul.
Într-o bunã zi, la prânz, cel mai mare s-a dus în casã
sã mãnânce. Fratele cel mai mic a luat câteva baniþe
de grâu din grãmada lui, le-a pus în grãmada fratelui
mai mare ºi a spus:
�- El are femeie ºi copii, lui îi trebuie mai mult. Fie

partea lui de grâu mai mare. Mai apoi a venit fratele
cel însurat la fãþare ºi s-a dus flãcãul sã mãnânce. Se
uitã fratele cel mai mare la vravurile de grâu ºi se
gândeºte:
�Miemi-i uºor, sunt la casamea, am femeie, copii,

are cine îmi purta de grijã. Fratele n-are pe nimeni,
n-are cine îl ajuta, ia sã-i dau câteva baniþe de grâu.
Fie partea lui mai mare.
Aºa au trãit ei. Partea de grâu a celor doi fraþi nu

scãdea, iar buna înþelegere ºi omenia creºtea.

Omenia ºi buna înþelegere

neam
vrav

Poveste popularã

DEXI
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Sorinmerge cu bunicul prin pãdure. Aerul e proas-
pãt ºi curat.
� Sã ne odihnim, hotãrãºte bunicul.
� Bunicule, povesteºte despre pãdure.
�Dragul bunicului, demult, pe aici erau pãduri întin-

se de stejar, de fag ºi chiar de pin ºi de brad. Copacii
erau înalþi ºi groºi. Din tulpina unui stejar foarte gros
oamenii au construit o bisericã. Se numeºte Biserica
dintr-un lemn.Mai târziu oamenii au început sã taie
pãdurea fãrã chibzuinþã.
Pe Sorin aerul curat îl îmbie la somn. La plecare,

bunicul îi spune:
� Pãdurea este plãmânul planetei. Deaceea

oamenii trebuie s-o pãstreze cu mare grijã.

Pãdurea
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