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VORBIREA
Dragi copii,

Deschideﬂi aceastæ carte øi veﬂi poposi într-o lume frumoasæ, plinæ de luminæ øi culoare. Orientându-væ dupæ
imaginile cærﬂii, veﬂi învæﬂa sæ vorbiﬂi o limbæ plinæ de
cântec – limba românæ.
Dorim sæ væ simﬂiﬂi bine alæturi de noi, sæ însuøiﬂi cât mai
multe cuvinte ca sæ puteﬂi vorbi despre voi, despre mama
øi tata, despre ﬂara în care træiﬂi – MOLDOVA. Este o ﬂaræ
bogatæ øi frumoasæ. La fel ca mama øi tata, ea are grijæ de
copilæria voastræ.

Autorii

РЕЧЬ

Дорогие ребята!

Открыв эту книгу, вы попадёте в прекрасный, светлый
и добрый мир. С помощью красочных иллюстраций эта
книга поможет вам научиться разговаривать на очень
красивом и мелодичном языке, вы сможете говорить на
румынском языке.
Мы хотим, чтобы вам было хорошо и уютно рядом
с нами, чтобы вы выучили как можно больше
слов на румынском языке для того, чтобы
могли свободно рассказать о себе, о
своих родителях и близких людях,
о стране, в которой вы живете — о
нашей МОЛДОВЕ. Это богатая
и красивая страна! Так же, как
мама и папа, она заботится о
вашем детстве.
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1.9
UNU
UNA

CUVINTE „MAGICE“
МАГИЧЕСКИЕ СЛОВА

DOI
DOUĂ

TREI

PATRU

a asculta – ascult, ascultă,
ascultăm
a avea – am, ai, are
a citi – citește, citim
a chema – chem, mă cheamă,
o cheamă, îl cheamă
a se duce – mă duc, ne ducem,
se duc
a face – fac, facem, am făcut
a face cunoștință –
fac cunoștință, să facem
cunoștință
a fi – este, sunt, ești, suntem
a se juca – mă joc, te joci,
se joacă
a învăța – învăț, învățăm
a număra – număr, să numere
a pleca – plecăm, pleacă
a se pregăti – se pregătește,
se pregătesc
a rămâne – rămân, rămânem
a sări – sare, sărim
a scrie – scriu, scrii, scrie
a spune – spun, spunem

CINCI

ȘASE

ȘAPTE

a ședea – ședem
a vedea – văd, vedem
a vrea – vrea, vrem, vor
an, ani
arici, aricioaică
atent, atentă
bancă, bănci
bine, binișor
buchet, buchete
bucuros, bucuroasă
bun, buni, bune
bună dimineața, bună ziua
carte, cărticică, cărți
chiflă, chifle
ciocolată
coardă
coleg, colegi
copil, copii, copilași
curte, în curte
desen, desene
elev, elevă, elevi
fată, fetiță, fetițe
floare, flori, floricică
frumos, frumoasă

OPT

NOUĂ

geantă, genți
iepure, iepuraș, iepurași
înghețată
învățător, învățătoare
jucărie, jucării
la revedere
lecție, lecții
minge
nume, numele meu,
mă numesc
obiect, obiecte
os, oase
pasăre, păsări
poezie, poezii
prenume
scaun, scaune
sora, surori, surioare
școală
șoarece, șoricel
tablă
țambal
urs, ursoaică, ursuleț
vioară
vulpe, vulpoi

eu

tu

el

cine?

ce?

cum?

ea

noi

ei

unde?

câﬂi?

câte?

iatæ
PISICÆ, PISOI
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ZECE

CÂINE, CÆﬁELUØ

1.10

CUM SÆ VORBIM

1.1. ŞCOALA NE AŞTEAPTĂ!
• Este întâi septembrie.
• Corina se pregătește de
școală.
• Mama este bucuroasă.
• Şi Corina este bucuroasă.
• Câinele (Grivei) are cărți în
geantă.
• Pisoiul (Vasilică) are o
floricică.
• El rămâne acasă.
• Şi jucăriile rămân acasă.
1.2. SPRE ŞCOALĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel pleacă la școală.
Cine pleacă la școală?
Unde pleacă Daniel?
Daniel are un buchet de flori.
El este bucuros.
Cum este Daniel?
Ce are Daniel?
Cum este pisoiul?
Pisoiul este trist.
Dar Grivei?
1.3. SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ

• Elevii sunt la școală.
• Ei fac cunoștință cu
învățătoarea.
• Numele meu este Octavian.
• Mă numesc Andrei.
• Mă cheamă Andrei.
• Aceasta este Dana.
• Sandu este colegul meu.

• Acesta este Vlad.
• Aceasta este învățătoarea
mea.
• Acesta este învățătorul meu.
• Cum te numești?
• Cum te cheamă?
1.4. CLASA NOASTRĂ
• Elevii sunt la lecție.
• Ei ascultă atent învățătorul.
• Elevii stau în bănci.
• Andrei scrie la tablă.
• Învățătorul citește.
• Unde sunt copiii?
• Unde este Andrei?
• La școală noi învățăm poezii.
• Copiii învață bine.
– Tu ești elev?
– Da, eu sunt elev?

• În desen sunt cinci iepurași.
• Patru șoricei mănâncă.
– Câte oase are Grivei?
– Grivei are ... .
– ... cinci oase.
– Câți pești are pisoiul?
– Pisoiul are trei pești.
– Câți ani ai tu?
– Eu am șapte ani.
1.7. LECŢIA DE MUZICĂ
• Păsările sunt la lecția de
muzică.
• Ele învață să cânte.
• Păsările cântă frumos.
• Şi copiii cântă frumos.
• Aceasta este o vioară.
• Acesta este un țambal.
1.8. DUPĂ LECŢII

1.5. LA RECREAŢIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Copiii sunt la recreație.
Ei se joacă în curtea școlii.
Copiii nu sunt triști.
Ei sunt bucuroși.
Diana sare coarda.
Dănuț se joacă cu mingea.
Cornel scrie cu cretă.
Grivei bate mingea.
1.6. SĂ NUMĂRĂM

– Unde se duc copiii după
lecții?
– După lecții, Sanda și Dănuț
se duc la înghețată.
• Dănuț mănâncă înghețată cu
ciocolată.
• Sanda mănâncă înghețată
fără ciocolată.
• Şi eu vreau înghețată.
• După lecții, copiii se joacă.
• Ei sunt veseli.

• ... este învățătoare.
• Ea învață copiii să numere:
unu ... ....
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2.18 CUVINTE „DE-ACASÆ“
ПРОСТЫЕ СЛОВА

MAMĂ

TATĂ

BUNIC

BUNICĂ PĂRINȚI BUNICI FRATE SORĂ FRAȚI SURORI

a aduce – aduc, aduci, aducem
a ajuta – ajută, ajutăm
a bea – beau, bem
a cânta – cântăm, cânt
a crește – creștem, cresc
a cumpăra – cumpărăm,
cumpără
a curăța – curăț, curăță
a deschide – deschidem
a dormi – doarme, dorm
a se duce – ne ducem, mă duc
a se îmbrăca – îmbrac,
mă îmbrac
a locui – locuiesc, locuim
a lucra – lucrez, lucrăm,
lucrează
a se odihni – mă odihnesc,
se odihnește, ne odihnim
a prinde – prind, prinde
a privi – îl privește, o privește
a putea – (nu) poate, pot,
putem
a rupe – rup, rupem
a spăla – spăl, spală, spălăm
a uda – udă
albină, albine
apă
baie
bluză, bluze
brânză
bucătărie

ele
voi

când?

cartofi
casă, case
castron, castroane
căciulă, căciuli
ceașcă, cești
ceai
ceas
ciorapi
ciorbă
ciuperci
cizme, cizmulițe
colac, colaci, colăcei
copac, copaci
covor
covrig, covrigi, covrigei
creangă, crengi
cuc
curat, curată
cuțit, cuțite
divan
dulap, dulapuri
dulceață
familie
farfurie, farfurii
fântână
flămând, flămândă, flămânzi
fluture, fluturi
fotoliu, fotolii
franzelă, franzele
fructe
furculiță, furculițe

cu cine?

mi-i dor

mi-i foame

POFTÆ BUNÆ!
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de ce?

fustă
gard
ghete, ghetuțe
gimnastică
grădină
iarbă
îi place
îmi place
la iarbă verde
lapte
leneș, leneșă
lingură, linguriță
masă, mese
miere
mult, multe, mulți
oglindă
oră
pahar, pahare
pâine
pălărie
palton, paltoane
pantofi
pat
pește
plăcintă, plăcinte
rochie, rochiță
sandale
somnoros, somnoroasă
struguri
zahăr

al cui? pentru cine?

mi-i somn

MULﬁUMESC!

îmi place

NOAPTE BUNÆ!

2.19 CUM SÆ VORBIM
2.1 FAMILIA NOASTRĂ
• Aceasta este familia noastră: mama, tata, eu și
surioara mea.
• Aceștia sunt bunicii mei: bunicul Mihai și
bunica Sanda.
• Pe mama mea o cheamă ... .
• Pe tatăl meu îl cheamă ... .
• Familia noastră este prietenoasă.
• Toți sunt bucuroși.
• Şi pisoiul are familia sa.
• Grivei are un frate mai mic.
2.2 O ZI DE ODIHNĂ
•
•
•
•
•
•
•

Familia noastră a ieșit la iarbă verde.
Mama face mâncare.
Tata o ajută.
Ce bine e afară! Aerul este curat.
Grivei prinde pește.
Pisoiul îl așteaptă.
Ce prietenie frumoasă!
2.3 AJUTORUL MAMEI

• Copiii o ajută pe mama.
• Fetița udă florile, șterge mobila: divanul,
patul, fotoliul, dulapul.
• Noi avem mobilă frumoasă: două fotolii, un
divan mare, un dulap cu oglindă, un dulap
pentru cărți.
• Pisoiul Vasilică nu lucrează.
• El ascultă muzică.
– Ce mobilă aveți voi?
– Noi avem ... .
– Cum este mobila voastră?
– Mobila noastră este ... .
2.4 VESÉLA
• Vesela se află la bucătărie: farfurii, castroane,
furculițe, lingurițe, linguri.
• Andrieș spală vesela.
• A venit pisoiul Vasilică.

• Andrieș și pisoiul Vasilică se joacă.
– Cu cine se joacă Andrieș?
– Andrieș se joacă ... .
• Grivei a spălat farfuriile.
• Pisoiul Vasilică le duce atent.
2.5 BUCATELE
•
•
•
•
•
•

Mama gătește o ciorbă.
Cristian o ajută.
Ciorba este gustoasă.
Violeta ia masa.
Ea mănâncă...
Dorinel bea...
2.6 ORA MESEI

• Este ora două după-amiază.
• Sandu a venit de la școală.
• Grivei a luat deja masa.
• El nu este flămând.
• Lui Sandu îi plac chiflele cu miere.
– Ţie îți place mierea?
– Da, ... .
– Dar chiflele?
• Eu iau masa la ora două.
• Eu mănânc ciorba cu pâine proaspătă.
• Îmi place laptele cu zahăr.
– Sănduț, ce mănânci la ora mesei?
– ... eu mănânc ciorbă.
2.7 PITICII IAU MASA
• Piticii sunt în poiană.
• Ei beau ceai cu covrigei.
– Câți pitici iau masa?
– Când iau masa piticii?
– ... la amiază.
– Poftă bună! spun piticii.
2.8 MAMA COACE PÂINE
• Mama mea este bună.
• Ea coace pâine gustoasă.
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•
•
•
•
•

Noi o ajutăm pe mama.
Cezara face chifle.
Anton face focul în cuptor.
Pentru cine coc ei colăcei, covrigi, plăcinte?
Pisoiul doarme pe cuptor.
2.9 BUNĂ DIMINEAȚA!

• Este dimineață.
• Copiii s-au sculat.
• Ei fac gimnastică.
• Cristinel deschide geamul.
• Şi pisoiul face gimnastică.
• Numai Grivei este leneș.
• El doarme.
– De ce copiii fac gimnastică?
– Copiii fac gimnastică ca să fie sănătoși și
puternici.

– Paltonul meu este ... .
– Cine s-a îmbrăcat primul?
2.13 ÎNCĂLȚĂMINTEA
• La magazin este multă încălțăminte: pantofi,
cizme, ghete.
• Vulpea cumpără cizmulițe.
• Pisoiul este vânzător.
• Pisoiul are două perechi de cizmulițe.
2.14 CADOUL
• E ziua de naștere a Luminiței.
• Fratele Ionel o felicită.
• El îi oferă un buchet de flori.
• Luminița spune: „Mulțumesc!“
• Mama îi face cadou o rochiță.
• Luminița este fericită.
2.15 LA BUNICI ÎN SAT

2.10 NOAPTE BUNĂ!
•
•
•
•
•
•
•

Când vine seara, copiii se culcă.
Ei dorm liniștit.
Mama le spune: „Noapte bună!”
Iepurașul doarme.
Mama i-a cântat un cântec frumos.
Toți dorm.
Este noapte.
2.11 ÎMBRĂCĂMINTEA

• Irina spală îmbrăcămintea: rochia, pantalonii,
ciorapii, fusta, bluza.
• Irina are rochițe frumoase, cu flori.
• Grivei are palton și pălărie.
• Al cui este paltonul acesta?
• Dar pantalonii?

• Bunicii mei sunt buni.
• Ei au vie și meri.
– Ce face bunica?
– Bunica face dulceață.
– Dar bunicul?
– Bunicul culege struguri.
• Dan și Sănduța îi ajută.
• Din mere se face suc.
2.16 GRĂDINA CU FLORI A BUNICILOR
• Bunicii au o grădină cu flori frumoase.
• Copiii le udă.
• Sănduț aduce apă.
• Florile miroase frumos.
• Fântâna este aproape.
2.17 ÎN CASA MARE LA BUNICA

2.12 ÎN VESTIARUL ȘCOLII
• În vestiarul școlii este multă îmbrăcăminte.
• Iată un palton pentru fetițe.
• Iată căciulița Dorinei.
• Sănduț s-a îmbrăcat.
– Cum este paltonul tău?

34

•
•
•
•
•
•

În Casa Mare la bunica este frumos.
În vază sunt flori.
Aici miroase a busuioc.
Este curat.
Bunica are o fotografie în ramă.
Şi Grivei are o fotografie.
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3.16 CUVINTE „COLORATE“
ЦВЕТНЫЕ СЛОВА

ALB

ROZ ALBASTRU VERDE

a se ascunde – ne ascundem,
se ascunde, se ascund
a auzi – aud, auzim
a bate – bate vântul
a cădea – cad
a căuta – caut, caută
a coborî – cobor, coboară
a colora – colorez, colorează
a desena – desenez, desenează
a se distra – se distrează
a fugi – au fugit, fug, fuge
a îngheța – îngheață
a învinge, a învins
a lua – ia, iau, luăm
a se lua la întrecere
a merge – merg, mergem
a păzi – păzește
a picta – pictează
a plânge – plâng
a sădi – sădim
a se scălda – mă scald,
ne scăldăm
a strânge – le strânge
a tăia – tai, tăiem
a se uita – mă uit, ne uităm
a umbla cu uratul
a veni – vine
a zbura – zboară
anotimp, anotimpuri

væ rog

te rog

SALUT !

ROȘU

NEGRU

GRI GALBEN ORANJ
SUR

arbitru
băț
box
bulgări de zăpadă
caise
cireșe
coș
cojoc, cojoace
curcubeu
curios, curioasă
fericit, fericită
frig
furnică, furnici, furnicuță
ghem, ghemuri
greier
groase
iarnă
ied, ieduț
lac
lună
lup
maimuță
măr, mere
mare – mic
mirat, mirată
morcov, morcovi
nea
ninge
nucă, nuci

uite

CAFENIU

oaie, oiță, oițe
om, oameni
om de zăpadă
patinaj
patine
pere
plouă
prieten, prieteni
primăvară
prună, prune
purcel
rață, rățuște
rău, rea
repede
sanie, ne dăm cu sania
sărbătoare
slab
strălucitor, strălucitoare
titirez
toamnă
urechi
vară
varză
veveriță
vișine
zăpadă
zi, zile

foarte

LA REVEDERE !
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3.17 CUM SÆ VORBIM
3.1 FRUCTELE
• Mama și Sandu sunt la magazin.
• Ei cumpără fructe: mere, struguri, prune,
caise.
• Mama a cumpărat un kilogram de caise.
• Lui Sandu îi plac caisele.
– Ţie îți plac caisele?
– Ce îți mai place ție?
– Mie îmi plac ... .
– Dați-mi, vă rog, două kilograme de mere.
– Poftim.
3.2 NUCUL
• Nucul a crescut mare.
• În nuc sunt multe nuci.
• Tudor bate nucile.
• Eu cer o nucă.
• Adriana strânge nucile în coș.
• Pisoiul adună nucile în sac.
• Oare câte ciuperci are Grivei?
3.3 ÎNTRECEREA ANIMALELOR
• Animalele s-au luat la întrecere.
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•
•
•
•
•
•

Ieduțul și iepurașul se întrec la mâncat varză.
Ursul este arbitru.
Veverițele se întrec la cules flori.
A învins veverița Rița.
Ea a cules flori pentru mama.
Mama este bucuroasă.
3.4 O FAMILIE PRIETENOASĂ

•
•
•
•
•
•

Toți aricii se întrec la lucru.
Ariciul-tată repară jucăriile.
Aricioaica-mamă gătește mâncarea.
Doi aricei au cules mere.
Ariciul-frate repară ceasul.
Toți sunt harnici.
3.5 S-A PIERDUT REX

•
•
•
•
•
•

Rex a dispărut.
El s-a pierdut.
Toți prietenii îl caută.
L-au găsit repede.
Toți sunt bucuroși.
Și Rex este foarte fericit.

3.6 ȘORICEII VESELI
•
•
•
•
•
•

Şoriceii sunt veseli.
Ei se joacă cu pisica.
Patru șoricei „bat” ghemurile.
Ei se distrează.
Pisica îi lasă în pace.
Apoi le spune: „La revedere!“
3.7 CULORILE FERMECATE

• Culori sunt multe: alb, albastru ...
• Culorile tricolorului sunt albastru, galben și
roșu.
• Cristina pictează.
• Ea desenează un curcubeu.
• Curcubeul este galben, ...
• Umbrela este ca un curcubeu: galben, ...
• Copacii sunt verzi-verzi.
• Mărul este roșu.
• Spicele sunt galbene.
• Şi Pisoiul este pictor.

• El desenează șoricei.
• Iar Grivei colorează casa.
• El are vopsele roșii, ...
3.8 PUIȘORII ȘI CULORILE
• Găina are nouă ouă.
• Daniel a luat pensula și le-a colorat: două
verzi, ...
• Din ouă au ieșit puișori.
• Unul este roșu, ...
• Găina-mamă este mirată.
– Oare aceștia sunt puii mei?
– Da, mămico! spun puii.
– Ce pui frumoși are mama!
– Pisoiul este ca un tigru.
• Grivei fuge.
3.9 AȘTEPTĂM IARNA
• E toamnă.
• În curând va veni iarna.
• Copacii nu au frunze.
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•
•
•
•

E frig.
Copiii îmbracă haine groase.
Ei pregătesc săniile și patinele.
Şi pisoiul așteaptă iarna.

•
•
•
•

3.10 A VENIT IARNA!
•
•
•
•
•
•
•

A venit iarna.
Afară ninge.
Copiii se dau cu sania.
Sanda patinează.
Copiii se joacă cu bulgări de zăpadă.
Omul de zăpadă privește copiii.
Ei îi spun: „Salut!“
3.11 LA MULȚI ANI!

•
•
•
•

Vin sărbătorile de iarnă.
Copiii umblă cu uratul.
Ei sună din clopoței.
Toți primesc în dar colăcei, covrigi, bomboane, nuci.
• Oamenii își urează: „La mulți ani!“
• Ce are pisoiul în sac?
3.12 PATRU SURIOARE
• Sunt patru surioare-anotimpuri: Toamna,
Iarna, Primăvara, Vara.
• Toamna este aurie.
• Toamna sunt multe fructe: mere, ...
• Iarna este multă zăpadă.
• Totul în jur e alb.
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Primăvara este verde.
Totul în jur înflorește.
Vara este mult soare.
E cald și bine.
3.13 ÎN CĂLĂTORIE

•
•
•
•
•
•
•

Vara este timpul pentru odihnă.
Se odihnesc toți.
Broscuțele pleacă în călătorie.
Ele vor la mare.
Ele pleacă în călătorie cu barca.
Broscuța-mamă a rămas acasă.
Ea are grijă de gospodărie.
3.14 SĂ CREȘTEM MARI

• Vara, găina-mamă își crește puișorii.
• Ea are ... puișori.
• Păunul este curios.
– Ce mamă bună ești!
– Ce copii cuminți ai!
– Mulțumesc, răspunde găina-mamă.
3.15 LA PESCUIT
• Dănuț cu sora lui sunt la pescuit.
– Am prins! strigă Dănuț.
– Ce ai prins? întreabă Ilincuța.
– Am prins un pește mare!
– Ba nu-i pește! Este un rac!
• Toți sunt veseli.
• Ce bine este vara!

4

ÎN LUMEA POVEȘTILOR
В МИРЕ СКАЗОК

4.1

GOGOAØA

Poveste popularæ rusæ
(adaptare)

Au fost odatæ o babæ øi un moøneag. Într-o zi, moøneagul a rugat-o pe
babæ sæ facæ o gogoaøæ. A adunat ea cu greu doi pumni de fæinæ, a fræmântat
aluatul cu smântânæ øi a copt o gogoaøæ rotunjoaræ, rumenæ øi frumoasæ.
Apoi a pus-o pe fereastræ, sæ se ræceascæ. Dar gogoaøa se rostogoli pe podea,
apoi spre uøæ, særi peste prag øi ieøi pe poartæ. A mers gogoaøa cât a mers
øi s-a întâlnit pe drum cu un iepure, care øi-a pus în gând s-o mænânce. Dar
gogoaøa nu s-a speriat øi a început sæ-i cânte:
Sunt o gogoaøæ rumenitæ,
Din fæinæ albæ gætitæ,
De prin ladæ adunatæ,
Cu smântânæ amestecatæ,
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În cuptor bine præjitæ,
Pe fereastræ ræcoritæ.
De la moøneag am fugit,
De la babæ am fugit.
Iepurilæ, sæ øtii bine,
C-am sæ fug øi de la tine!
Øi a fugit gogoaøa mai departe. Iar în
pædure s-a întâlnit cu un lup, care era
cât pe ce s-o mænânce, dar gogoaøa a
început sæ-i cânte cântecul sæu:
....................................
De la iepure-am fugit,
Lup bætrân, tu sæ øtii bine
C-am sæ fug øi de la tine!
Øi a fugit mai departe. Iar în cale
i-a ieøit un urs flæmând. Gogoaøa i-a
cântat cântecul sæu:
....................................
De la lup eu am fugit,
Moø Martine, sæ øtii bine
C-am sæ fug øi de la tine!
Øi a fugit mai departe. Øi iatæ, în calea gogoaøei a
apærut cumætra vulpe, care începu s-o
laude. Dar gogoaøa, a priceput ce
gânduri ascunse are øireata øi i-a
cântat cântecul sæu:
De la urs eu am fugit,
Vulpe dragæ, sæ øtii bine
C-am sæ fug øi de la tine!
Atunci vulpea se prefæcu cæ nu aude cântecul øi o
rugæ pe gogoaøæ sæ urce pe botiøorul ei øi sæ mai cânte
o datæ. Gogoaøa, dupæ ce se sui pe botiøorul roøcatei,
a început sæ cânte, dar vulpea – hap – øi a înghiﬂit-o!
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4.2

CAPRA CU TREI IEZI
Ion Creangæ
(adaptare)

A fost odatæ o capræ cu trei iezi. Într-o zi, capra a chemat iezii în jurul ei
øi le-a spus:
– Dragii mamei copilaøi! Eu mæ duc sæ caut ceva de-ale gurii, iar voi
închideﬂi uøa øi sæ nu daﬂi drumul la nimeni pânæ mæ întorc eu. Când am sæ
vin, voi cânta aøa:
Trei iezi cucuieﬂi,
Mamei uøa descuieﬂi!
Cæ mama v-aduce vouæ,
Frunze-n buze, lapte-n ﬂâﬂe,
Drob de sare în spinare,
Mælæieø în cælcâieø,
Smoc de flori pe subsuori.
Auzit-aﬂi ce-am spus?
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– Da, mæmucæ, n-ai nicio grijæ, a spus iedul cel
mare.
Capra se duse øi iezii închiseræ bine uøa dupæ ea.
În timpul acesta, lupul, cumætrul caprei, a auzit
tot ce le-a spus capra iezilor. El de mult avea în gând
sæ mænânce iezii caprei. Se apropie de uøæ øi începu
sæ cânte cântecul caprei. Atunci iedul cel mai mare
zise:
– Sæ deschidem uøa, cæ a venit mama.
– Nu, a zis iedul cel mai mic. Aceasta nu e mama
noastræ. Eu o cunosc dupæ glas. Glasul ei nu e aøa de gros øi ræguøit, ci
subﬂire øi frumos!
Lupul s-a dus la un fierar øi øi-a ascuﬂit limba øi dinﬂii øi a venit iar la
uøæ sæ cânte. Iedul mai mare zise:
– Sæ deschidem, aceasta e mama noastræ, uite ce glas
subﬂire are!
– Nu, nu deschide, aceasta nu este mama noastræ.
Însæ iedul cel mare de aceastæ datæ nu a mai
ascultat de fratele sæu mai mic øi a deschis uøa.
Între timp, iedul cel mic s-a ascuns în horn, cel
mijlociu – sub un vas, iar cel mare s-a ascuns dupæ
uøæ. Lupul a intrat, i-a gæsit pe iedul cel mare øi
pe cel mijlociu øi i-a mâncat.
Când se întoarse capra acasæ øi aflæ vestea de la
iedul cel mic, începu sæ plângæ. Dar dupæ aceasta, a
pregætit multe bucate, a sæpat o groapæ, a pus deasupra
niøte nuiele, frunze øi ﬂærânæ, un scæunel
din cearæ, a aprins focul øi l-a poftit
pe lup la praznic. Lupul a venit, s-a
aøezat pe scæunel, însæ ceara repede s-a topit øi cumætrul cel fioros a
cæzut în groapæ.
– Væleu, cumætræ, ard tælpile
mele! Scoate-mæ!
– Arzi, cumætre, cum mi-a ars øi
mie inima când mi-ai mâncat iezii!
Øi aøa au scæpat cu toﬂii de lupul cel
ræu.
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4.3

MÆNUØA

Poveste popularæ ucraineanæ
(adaptare)

Odatæ, printr-o pædure, mergea un moø øi nu øtiu cum se întâmplæ cæ
a pierdut o mænuøæ cælduroasæ. Tot atunci a ieøit de undeva un øoarece, a
væzut mænuøa, s-a bucurat øi s-a ascuns în mænuøæ. Când îi era prea cald,
mai ieøea pe afaræ. Într-o zi, øoarecele auzi:
– Cine træieøte în mænuøæ?
– Eu, øoricelul-mititelul, dar tu cine eøti?
– Eu sunt broscuﬂa-oacuﬂa. Dæ-mi, te rog, voie øi mie în mænuøæ, cæ
îngheﬂ.
Şi aøa broscuﬂa øi øoricelul au început sæ locuiascæ împreunæ. A doua zi,
se auzi iaræøi:
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– Cine træieøte în mænuøæ?
Acesta era iepuraøul.
– Eu, øoricelul-mititelul!
– Eu, broscuﬂa-oacuﬂa! Hai, vino øi tu.
Øi au început sæ locuiascæ tustrei împreunæ.
Într-o zi, veni vulpea øi întrebæ:
– Cine træieøte în mænuøæ?
– Eu, iepuraøul-poznaøul. Dar tu
cine eøti?
– Eu sunt vulpiﬂa-cumætriﬂa.
Dæ-mi voie øi mie sæ intru, cæ mi-au
îngheﬂat læbuﬂele.
Prin pædure, trecea un lup;
væzu mænuøa øi întrebæ cine
stæ în mænuøæ. El tot voia sæ se
încælzeascæ. Lupul se alæturæ celorlalte animale, apoi veni un mistreﬂ øi îl læsaræ øi pe el sæ
se încælzeascæ. Dar deja se fæcuse strâmt
în mænuøæ. Cu toate astea, mai veni
øi ursul în mænuøæ. Într-o singuræ
mænuøæ, au încæput øapte animale.
Mænuøa era gata-gata sæ se rupæ.
În timpul acesta, moøul descoperi cæ a pierdut
o mænuøæ øi s-a întors s-o caute. Câinele lui a væzut
mænuøa, a început sæ latre øi toate animalele s-au speriat øi au fugit. Moøul a pus mænuøa pe mânæ øi a mers
mai departe în drumul sæu.
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4.4

SCUFIﬁA ROØIE
Charles Perrault
(adaptare)

Într-un sat træia o fetiﬂæ pe care o chema Scufiﬂa Roøie. Într-o zi, mama
i-a spus:
– Ia coøuleﬂul acesta øi du-te la bunica sæ-i duci ceva de mâncare.
Øi fetiﬂa porni spre bunica, care træia în satul vecin.
Drumul trecea prin pædure øi Scufiﬂa Roøie nici nu
observæ cæ este urmæritæ de un lup. Acesta îi ieøi înainte øi o întrebæ:
– Unde te duci, Scufiﬂa Roøie?
– Merg la bunicuﬂa, a ræspuns fetiﬂa.
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– Dar unde træieøte bunicuﬂa ta?
– Departe, în satul de dincolo de pædure.
– Aøa! zise lupul. Bine, mergi sænætoasæ, cæ eu am drumul meu. Sæ vedem
cine va ajunge primul. Øi lupul se porni în goana mare, cæci era flæmând.
Ajunse primul la casa cu pricina, o înghiﬂi pe bunicuﬂæ, se
îmbræcæ în hainele ei øi se culcæ în pat, aøteptând sæ vinæ
fetiﬂa.
Iatæ, ajunse øi Scufiﬂa
Roøie øi întrebæ miratæ:
– Dragæ bunicuﬂæ, de ce
ai mâinile aøa de mari?
– Ca sæ te îmbræﬂiøez pe
tine, scumpa mea.
– Dragæ bunicuﬂæ, de ce ai urechile aøa de mari?
– Ca sæ te aud mai bine, nepoﬂico.
– Dragæ bunicuﬂæ, dar de ce ai dinﬂii aøa de mari?
– Ca sæ te înghit mai repede!
Øi imediat lupul o înghiﬂi pe Scufiﬂa Roøie. Apoi se culcæ øi adormi.
Tocmai atunci treceau pe lângæ casæ doi vânætori. Auziræ cum sforæie lupul,
au intrat în casæ, au ucis fiara øi le-au eliberat pe bunicuﬂæ øi pe Scufiﬂa
Roøie.
Când s-a întors acasæ, Scufiﬂa Roøie i-a povestit mamei sale cele întâmplate øi i-a promis cæ pe viitor va fi mai atentæ când va intra în vorbæ cu
stræinii.
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4.5

URSUL PÆCÆLIT DE VULPE
Ion Creangæ
(adaptare)

Era odatæ o vulpe vicleanæ, ca toate vulpile. O noapte întreagæ cæutase
de mâncare, dar nu gæsi nimic. A ieøit la drum øi se gândea ce sæ facæ. Øi
iatæ cæ a izbit-o un miros de peøte. Atunci vulpea ridicæ capul øi væzu în
zare un car.
– Bun, se gândi ea. Iatæ mâncarea pe care o aøteptam eu. Øi se întinse la
mijlocul drumului de parcæ ar fi fost moartæ.
Se apropie carul de vulpe, moøul o væzu, crezând cæ e moartæ. Opri carul,
apucæ vulpea de dupæ cap øi o aruncæ deasupra peøtelui. Øi apoi porni la
drum. Cum porni carul, vulpea începu sæ împingæ cu picioarele peøtele jos.
Dupæ ce a dat tot peøtele jos, vulpea særi din car, adunæ peøtele øi începu sæ
mænânce. Tocmai când îi era plæcerea mai mare, iatæ cæ se apropie ursul:
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– Poftæ bunæ, cumætræ! Ia ce de-a peøte ai! Dæ-mi øi
mie, cæ mi-e poftæ!
– Ia mai pune-ﬂi pofta în cui! Dacæ vrei, du-te la
baltæ, moaie-ﬂi coada øi vei avea øi tu peøte. Când se vor
apuca peøtii de coda ta, tu atunci trage tare øi o sæ scoﬂi
o mulﬂime.
Ursul alergæ iute la baltæ øi îøi vârî toatæ coada în apæ.
Dar noaptea se læsæ frigul. Apa îngheﬂæ øi prinse coada
ursului ca într-un cleøte. Spre dimineaﬂæ, ursul
trase coada, dar niciun rezultat. Mai trase
el o datæ cu toatæ puterea øi atunci coada se
rupse. Furios, se porni spre vulpe s-o omoare. Dar vulpea
era øireatæ, øtia ce trebuie sæ facæ. Când îl væzu pe urs,
intræ într-o scorburæ de copac øi de acolo srtigæ:
– Hei, ursule, nu cumva, ﬂi-au mâncat peøtii coada?
Ursul se supæræ øi mai tare. Începu sæ cotrobæiascæ
prin scorburæ cu o creangæ, dar când ursul apuca de
piciorul vulpii, ea striga:
– Trage, trage, cæ tragi de copac!
Iar când ursul anina copacul, ea striga:
– Væleu! Mæ doare, îmi rupi piciorul!
În zadar s-a chinuit ursul, cæ n-a putut s-o mai scoatæ pe vulpe din
scorburæ. Aøa ursul a ræmas færæ coadæ, pæcælit de vulpe.
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4.6
Ia te uită!

CUVINTE „FERMECATE“
ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Scapă-mă!

Am să te mănânc!

Oho-ho-o-o! Nu plângeți! Nu mă mânca!
Cine se află în mănușă?
a făcut mâncare
– Ai grijă!
a rămas fără coadă
arde, ard
baba
capra
cărare
era veselă
Gogoașa

la fereastră
l-a mâncat, a mâncat-o
l-a păcălit
mai mare, mai mic
mănușă
moșneagul
nu încăpeau
pe ușă
poiană

• Spune cum începe o poveste.
• Lupul este rău.
• Capra este blândă.
• Ieduțul cel mic este ascultător.
• Ieduțul cel mare este neascultător.
• Capra plânge.
• Scufița Roșie este neatentă.
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Văleu!

Măi, ce vulpe!
Vai de coada mea!

Dragii mei copilași!
pușcă
s-a prefăcut
sanie cu cal
sărmana Capră
scăunel
Scufița Roșie
spice
șorțuleț
trei iezi cucuieți

• Gogoașa este veselă.
• Gogoașa este rumenită.
• Vulpea este șireată.
• Ursul este mare și greoi.
• Mănușa este călduroasă.
• Ursul este trist.
• Iepurașul este bun.

AUDIEREA
Sã mergem împreunã øi în lumea în care stãpânã este
audierea.
Aici sunt adunate multe poezii, ghicitori øi texte
interesante. Sã le ascultæm cu plæcere.

Autorii

CЛУШАНИЕ
Заглянем с вами вместе в увлекательный мир, где
главным является слушание.
Здесь собрано много интересных стихотворений,
загадок, занимательных историй. Послушаем их с
большим удовольствием.

Авторы

1

LA ØCOALÆ
Iar e toamnã. Zile calde.
Frunza ruginie cade.
Frumuøel cei mici se spalã
ªi se duc cuminﬂi la ºcoalã.
Grigore Vieru

MATEMATICA ÎN ﬁARA ANIMALELOR

Puii de animale calculeazã:
2+3 este egal cu

, zice iepuraºul cel

fricos.
2+3 este egal cu

, spune vulpea,

lingându-se pe botiºor.
2+3 este egal cu

, rãspunde puiul de

lup, arãtându-ºi colﬂii.
– Da, da, aveﬂi cu toﬂii dreptate! zice învãﬂãtorul

.

– Cum aºa? se miræ elevii.
– Foarte simplu. Depinde cât de fricos sau cât de lacom
este fiecare dintre noi.
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Victor Sivetidis

2

EU, PÆRINﬁII ØI BUNICII
TOAMNA LA BUNICUL

Eu îi spun mãicuﬂei,
Când se face noapte:
– Toamna la bunicul
Sunt gutuie coapte…
Eu îi spun mãicuﬂei
Dimineaﬂa vara:
– Toamna la bunicul
Plouã nuci pe-afarã…
Of, ºi-i spun mãicuﬂei,
Of, ºi ea zâmbeºte:
– Toamna la bunicul
Plouã ciobãneºte.
Dumitru Matcovschi

DRUMUL BUNICULUI

Mi-i dor de bunicul. De
ce a fãcut oare bunicul
drum pânã la dânsul?
Mai bine îºi punea ograda
lângã casa noastrã.
Spiridon Vangheli
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CASA NOASTRÆ

Frumoasæ e grædina,
Cu-n nuc sunând din foi!
Frumoasæ-i casa noastræ,
Cu mama lângæ noi,
Cu tata lângæ noi.
Grigore Vieru
INIMA MEA

Mi-i dragæ mæmica,
Drag øi tæticul.
Mi-i dragæ bunica,
Drag øi bunicul.
Sora øi fratele,
Luna øi soarele –
Dragæ, mi-i dragæ,
Lumea întreagæ.
Ca puii în cuibul
De rândunea,
Încap toate-toate
În inima mea!
Constantin Dragomir
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DE ZIUA MAMEI

Vin acasæ cu lalele,
Cæ e ziua mamei mele.
O særut de mii de ori,
Ca în prag de særbætori.
Mihail Roman

MOLDOVA

Stræmoøescul meu meleag
Drag îmi este, tare drag.
Drag ca floarea florilor,
Ca lumina ochilor.
Vasile Romanciuc
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ALUNEL ØI AUREL

Aurel, Aurel –
Este-aøa un bæieﬂel,
Mama-i spune Alunel,
Alunel øi Auraø,
Dragul mamei fecioraø!
Aurel Ciocanu

DRAG MI-I TATÆL MEU

Mie mama-mi place
Øi bunica-mi place,
Øi bunicu-mi place,
Dar mai mult pe tata
Îl iubesc øi gata!
Ia mai daﬂi-mi pace,
Cæ n-aveﬂi ce-mi face:
Vreau sæ fiu ca tata.
Petru Cærare
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3

HAINELE ØI ÎNCÆLﬁÆMINTEA
MÃRIUﬁA

– Mamã, strigã Mãriuﬂa,
Unde mi-i pãlãriuﬂa?
– Mamã, strigã fiica iarã,
Unde-i rochia de varã?
– Mamã, hai încalﬂã-mi gheata!
Da’ pârjoalele sunt gata?

ÎN AJUN DE SÃRBÃTOARE

Se apropie 8 martie. Guguﬂã
primul din sat a venit la
magazin. A hotãrât sã cumpere
o rochie albastrã, cã mama are
ochi albaºtri. N-a gãsit rochie
ca ochii mamei. Pantofi a gãsit,
dar…
Mâine dimineaﬂã îi va aduce
o cuºmã de ghiocei.
Spiridon Vangheli

Numeøte obiectele:
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SANDALE NOI

I-au luat sandale Nastei,
Dar i-s mici
ªi Nastea spune:
– Am sã le mai las sã creascã
ªi la anu-mi vor fi bune!
Titus ªtirbu

CADOUL

La ziua de naºtere
a ariciului s-au adunat
mulﬂi oaspeﬂi.
Vrãbiuﬂa a zis:
– Dragã aricel, îﬂi
dãruiesc o pereche de
cipici!
Când a scos cipicii,
oaspeﬂii au început sã
râdã.
Vrãbiuﬂa nu înﬂelegea
nimic. Apoi a înﬂeles.
– Cip-cip-cip! Cum
de-am uitat cã ariciul
are patru picioruºe, nu
douã, ca noi, vrãbiuﬂele?
Leo Butnaru
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Cine mai are patru picioruøe?

4

VÆ ROG SÆ NU MÆ DERANJAﬁI!
VÆ ROG SÆ NU MÆ DERANJAﬁI!

Væ rog sæ nu mæ deranjaﬂi,
Nu mæ chemaﬂi,
Nu mæ strigaﬂi,
Cæci am de lucru serios:
Sæ mætur øi sæ spæl pe jos,
Sæ-mi calc un øorﬂ øi un øervet,
Sæ øterg vesela din bufet,
Sæ coc plæcinte fel de fel,
Sæ-mi culc pæpuøa-n pætucel,
Øi, cât pæpuøa va dormi,
Mæ joc øi eu cu voi, copii!
Liviu Deleanu

PERIUﬁA DE DINﬁI

Huﬂa, huﬂa, periuﬂa,
Spalæ dinﬂii Mæriuﬂa!
Øi-au strigat doi vræbioi:
– Vino sæ ne speli pe noi!
Constantin Dragomir
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5

CULORILE FERMECATE
ØTII?..

Tu ºtii de ce florile
Colorate-s, pestriﬂele?
Curcubeul peste ele
ªi-a plouat culorile.
Ion Anton

Ce culori are pãmântul?
Verde, roºu, galben, alb!
ªi e bun ºi darnic tare,
Ca bunicul nostru dalb.
Grigore Vieru
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PLOUÃ GALBEN
ROªU
VERDE…
VINO REPEDE ªI VEZI!
Oare poate fi aØa?
Mama a cumpãrat creioane colorate. Fiecare ºi-a ales
câte un creion. Sora mai mare a luat creionul verde. Ea
a colorat
Fratele a ales creionul albastru. El a colorat
Sora mai micã a luat creionul galben. Ea a colorat
Când a vãzut mama desenele noastre, s-a mirat mult.
DE CE?
DESENUL

Pe o foaie de hârtie
Am desenat un øoricel,
Iar pisica cea zglobie
La un pas era de el.
Øi, cum locul îmi schimbasem,
Sæ ascut creionul meu,
Din desen bucæﬂi ræmase.
Gheorghe Ciocoi

CREIONUL PATRICIEI

Patricia are un creion.
Creionul ei are douã
capete – unul albastru ºi
altul roºu. Cu cel albastru
a desenat cerul, iar cu cel
roºu deseneazã… CE?
77
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ANOTIMPURILE
ROCHIﬁELE

Iarna pare o mireasã
În rochiﬂa de mãtase.
Primãverii bine-i ºede
În rochiﬂa ei cea verde.

Vara vine-n ﬂara noastrã
Într-o rochie albastrã.
Toamna dragã-mi este mie
În rochiﬂa-i aurie…
Ion Anton

LÆCRIMIOARE

Multe flori lucesc în lume,
Multe flori mirositoare!
Dar ca voi, mici læcrimioare,
În prima zi a primæverii
mæmica îmi prinde un
mærﬂiøor la piept. Doi
clopoﬂei de læcrimioare – unul
alb øi altul roøu.
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N-are-n lume nici o floare
Miros dulce, dulce nume!
Vasile Alecsandri

FULG DE NEA

Fulg de nea!
Fulg de nea!
Vino la fereastra mea!
Fulgul zboarã,
Parcã-i viu,
ªi-mi rãspunde:
– Iatã vin!
Petru Cãrare

Primãvara te veseleºte,
Vara te umbreºte,
Toamna te hrãneºte,
Iarna te-ncãlzeºte,
Poftim de ghiceºte.

!

ci
Ghi

FULARUL

S-a întors de la gheﬂuø
Færæ cuømæ øi mænuøi...
L-a-ntâlnit în prag mæmica:
– Ce-i cu tine, Øtefænicæ?!
Cum de a ræmas fularul?...
A clipit din ochi øcolarul
Øi a zis numai atât:
– Pæi... a fost legat de gât.
Filip Mironov
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GHIOCELUL

– Bunã vreme, ghiocel!
– Bunã vreme, bãieﬂel!
– Hai la mine, eºti desculﬂ…
– Dacã noi suntem mai mulﬂi!
			
Grigore Vieru

– Una, douã,
Hai cã plouã,
– Ce ne pasã nouã!

ROMANIﬁE

– Romaniﬂe, romaniﬂe,
În albe rochiﬂe!
Væ culeg petalele
De pe-al nostru plai,
Ca sæ-mi fie iarna
Bune pentru ceai.
Anatol Ciocanu
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ÎN GRÆDINA CU FLORI MULTE
LILIACUL

Liliacul îmi zâmbeºte,
Cum mã vede, înfloreºte.
ªtie, mamei tare-i plac
Florile de liliac!
Constantin Dragomir
FLORILE DE MÃR

Ce avere! Ce avere!
Au ºi miere, au ºi mere!
Efim Tarlapan

aprins de soare,
Pentru mama dã-mi o floare.
Dã-mi, grãdinã, o
Pentru surioara mea.
ªi mai dã-mi ºi un
Pentru dragul frãﬂior.
Dã-mi, poianã, flori de varã
Pentru-ntreaga noastrã ﬂarã.
Vladimir Rusnac
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FLOAREA ZBURÃTOARE

–
–
–
–

O! Ce floare minunatã!
Ce frumos e coloratã!
Dar câte petale are?
Numai douã, mi se pare.

– E o floare zburãtoare!
– Cum se cheamã, bãieﬂaº,
Floarea asta?
.......................
Vasile Romanciuc

SOMNOROASE PÆSÆRELE

Somnoroase pæsærele
Pe la cuiburi se adunæ,
Se ascund în ræmurele –
Noapte bunæ!
Doar izvoarele suspinæ,
Pe când codrul negru tace;
Dorm øi florile-n grædinæ –
Dormi în pace!
Mihai Eminescu
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ANIMALELE DOMESTICE

TREI PRIETENI

Iatã-ne, suntem tustrei,
Trei prieteni mititei:
Mielul este liniºtit,
Iedul este zbânﬂuit,
Iar eu sunt, n-ascund defel,
Când ieduﬂ, când mieluºel.
Vasile Romanciuc

–
–
–
–

Cornel, ce animale domestice cunoºti?
Câinele, pisica, vaca…
Da’ din cele sãlbatice?
Ursul, lupul… Baba Hârca!
83
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ANIMALELE SÆLBATICE
CASA VULPII

Trãia odatã o vulpe. Ea avea o cãsuﬂã frumoasã ºi cãlduroasã. Afarã era frig. Ariciul a rugat-o pe vulpe sã-l
primeascã în casã, sã se încãlzeascã. Vulpea i-a fãcut loc
dupã mãturã. La cælduræ, ariciul
s-a fãcut mare, încât vulpea nu
mai încãpea în casa ei. A ieøit în
faﬂa casei ºi plângea.
– De ce plângi? a întrebat-o
moº Martin.
– Ariciul m-a amãgit ºi m-a
alungat din casa mea.
– Ce bine cã s-a gãsit cineva sã
te amãgeascã ºi pe tine, mãcar o
datã.
GIRAFA

Girafa are 7 ani. Pærinﬂii au
dat-o la øcoalæ. Ea învæﬂa bine øi
scria frumos. Odatæ, învæﬂætoarea
a læudat-o. Girafa øi-a luat nasul la
purtare.
– Vai! Ce urât scrie Miøulicæ, aræta
ea spre urs. Râdea de scrisul elefantului. Girafa era prima la învæﬂæturæ, dar
nimeni nu dorea sæ-i fie prieten. La
sfârøitul anului, girafa s-a ales cu o notæ
micæ la purtare øi cu un gât lung cât un
stâlp de telegraf.
Victor Prohin
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HAI LA MIERE!

Cui nu-i place mierea? Moº Martin o mãnâncã færæ
saﬂ. Pãcat cã el nu ºtie sã citeascã. Dacã ar putea citi,
ar afla cã pentru o lingurã
de miere albinele trebuie
sã cutreiere cincizeci de
mii de flori! ªi atunci
n-ar mai cãlca cu
tãlpile sale late florile. Le-ar semãna,
le-ar creºte ºi
ar ocroti cât mai
multe flori!

Moø Martin se simte bine,
Vinde miere de albine.
NEPOﬁEII

– Câﬂi nepoﬂi ai, nene Arici?
– Cam vreo douæzeci øi cinci.
Øi mai mari am,
Øi mai mici,
Øi nu uitæ de bunici,
Nepoﬂele, nepoﬂei –
Ne mai mângâiem cu ei.
Constantin Dragomir
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PÆSÆRILE

MARELE RÆﬁOI MAX

Uliule, unde eøti,
Vine Max, sæ te fereøti.
Aøadar, aøadar,
Extra – extraordinar.
Aureliu Busuioc

PRIVIGHETOAREA

E searæ. Gâzele din grædinæ tac. Un greier øi-a scos
vioara, dar s-a ræzgândit. O gâscæ a vrut sæ întrebe ceva:
– Ga-ga?
– Ia taci, o roagæ gânsacul. În pom
doarme privighetoarea. Mâine o sæ ne
cânte din nou.
Spiridon Vangheli
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Graba stricæ
treaba!

11

FRUCTELE ØI LEGUMELE
MERE ROªII

Ionel are un pom cu mere roºii. Copacul lui creºte
lângã drum. Când vede cã pe drum trece un bãieﬂel bun,
scuturã copãcelul. Când vede cã pe drum trece un bãieﬂel
rãu, nu scuturã copacul.
Ieri s-a adunat sub copac toatã clasa lui. Ionel a scuturat copacul.
Nicolae Esinencu

Maricica-i cu cercei,
Roºii sunt cerceii ei.
ªi sunt tare dulci. Marcel
Îi mãnâncã un cercel.
Grigore Vieru
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CASTRAVETELE ªI VARZA

Castravetele ºi Varza s-au dus la iaz. Castravetele a
intrat în apã, iar Varza a început sã se dezbrace. ªi s-a
tot dezbrãcat pânã seara. Castravetele a aºteptat Varza
atât de mult încât de frig i s-a acoperit pielea cu bubuliﬂe

(пупырышки).

Spune repede-repede:
Barza vrea sã vadã varza.

Are pleata verde moºu,
Nasul lung, hazliu ºi roºu,
Pleata fluturã în vânt,
ci!
i
h
Nasul roºu e-n pãmânt. G
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MOMENTE DISTRACTIVE

Am un pom cu patru ramuri:
Unul înãlbeºte,
Unul înverzeºte,
Unul îngãlbeneºte,
Altul rugineºte.

Nu-i copac, dar are frunze,
Nu-i cãmaºã, da-i cusutã,
Nu-i om, dar povesteºte.
SÆNIOARA

– Bunæ seara, bunæ seara!
Iaca vin cu sænioara
Øi cu daruri proaspete –
Bucuroøi de oaspete?

•Pe oameni îi iubeºte,
Casa o pãzeºte.

Otilia Cazimir

Ghici!

Din pãmântul negru
Se face pâinea albã.
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Petricæ, tu øtii alfabetul?
– D-apoi cum!
– Ce literæ urmeazã dupã A?
– Toate celelalte!

– Fãnel, grãbeºte-te, cã întârzii la ºcoalã.
– N-ai nici o grijã, mãmicã.
ªcoala e deschisã toatã ziua.

– Bunicuﬂo, ai bomboane?
– N-am nici una, draga mea.
– Bine, dar douã ai?

– Mamã, ce cãmaºã îmi dai?
Cu mânecã lungã sau scurtã?
– Scurtã, dar de ce mã
întrebi?
– Ca sã ºtiu pânã unde sã
mæ spãl pe mâini.
Dragi copii,
Aﬂi învæﬂat cuvinte, poezioare, poveøti, ghicitori.
Acum puteﬂi vorbi în limba românæ.
Mult succes în continuare!
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VOCABULAR
A
ac – г
aceasta – a
acesta – 
acestea – 
aceștia – 
acolo – 
acuarelă – 
agendă – 
aici – 
a ajuta – г
alb – б
albastru – ,
гб
albină – пчела
album – б
a alege – б
a alerga – бг
alimente – 
altul – другой
an – год
animal – 
anotimp –  г
antreu – 
apartament – 
apă – 
ardei – 
a asculta – 
aspirator – 
astăzi – г
așezați-vă – 
atent – внимательный
a atârna – e
ață – 
a avea – 
avion – 

B
balon – 
bancă – 
băiat – 

bine – 
biscuiți – 
bobocel – г
bostan – 
brad – 
bucătărie – 
bucuros – 
bun – хороший
bunic – 
bunică – бб

C
cadou – 
cafeniu – 
caiet – 
cal – 
cald – , ё
cameră – 
cap – г
capră – 
carte – г
cartof – 
casă – 
castravete – г
cașcaval – 
căciulă – 
a cădea – упасть
cămașă – б
cer – б
cerb – 
cetate – 
ciorap – 
ciupercă – гб
câine – б
a cânta – 
chiflă – б
clasă – 
clopoțel – 
cocoș – 
complicat – сложный
copil – б
coș – рзина

covor – 
covrig – бб
creion – 
cretă – 
cu – 
cuc – 
a culege – б
a curăța – 
curte – 
cuțit – 
cuvânt – 

D
a dansa – 
dată – , 
a dărui – 
de asemenea – 
a deschide – 
desen – 
a desena – 
dinte – б
doi – 
domestic – 
dormitor – 
dulap – 
dumneavoastră – 
după – 
a durea – б

E
elefant – 
elev – 
elevă – 
eu – 

F
a face – 
farfurie – 
față – 
fântână – 
fetiță – 
flămând – голодный
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floare – 
fluture – бб
frate – б
frig – 
frigider – 
frumos – красивый,

frunză – 
fular – 
fundă – б
furculiță – 
furnică – 

G
galben – 
găină – 
gâscă – г
gât – г
geam – 
geantă – ,

Î
îmbrăcăminte – 
încălțăminte – б
a începe – 
a înflori – 
înghețată – 
a întreba – 
întrebare – 
învățătoare – 
învățător – 

J
a se juca – г
jucărie – г

L


ghete – б
ghiocel – 
ghiozdan – 
gimnastică – г
grădină – г
grădiniță de copii –
 
gură – 
gustos – , 
gutuie – 

H
a hrăni – 

I
ia – , б
iarbă – 
iarnă – 
ied – злёнок
iepuraș – , 
a ieși – 
inel – 
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a intra – 
a iubi – б

la – , 
lalea – 
lapte – 
lavoar – 
lângă – 
lecție – 
legume – 
liliac – 
lingură – 
a lipsi – 
livadă – 
a locui – 
luminos – 
lup – 

M
maimuță – б
maiou – 
manual – б
mare – 1. б;
2. 
masă – 
mănușă – ,
варешка

măr – 1. б; 2. б
mână – 
a merge – 
mic – 
minge – 
morcov – морковка
mult – г
murdar – грязный

N
nas – 
negru – 
ninge –  ()
г
a noastră – 
notă – 
nou – 
nouă – 
nucă –  ()
număr – 

O
oaie – 
ochi – г
opt – 
oraș – г
ou – 

P
palton – 
pantaloni – б
pantofi – 
pară – г
pasăre – 
pateu – 
a patina –  

patine – 
patru – 
pădure – 
păpușă – 
părinți – 
pâine – б

S

pe – 
pentru – 
perete – 
periuță de dinți – б

a pescui – б
pește – б
picior – г
a se pieptăna –

pisică – 
ploaie – 
plouă –  
poezie – 
poftim – 
poveste – 
a povesti – 
a pregăti – г
prieten – г
problemă – задача
prună – 
primăvară – 
primul – 
a privi – 
puișor – 
a pune – ,
, 

salam – б
salon – г
a saluta – ,

sanie – 
sat – 
a sădi – 
a săpa – 
săpun – 
sărbătoare – 
scaun – 
a se scălda – 
a scrie – 
a schia – 
 
sfeclă – ё
a spăla – , 
a se spăla – 
soare – 
spic – 
a sta – c
stradă – 
strugure – г,
г
suc – 
a suna – 

R

Ș

radieră – 
rață – 
a răspunde – 
rățușcă – 
recreație – 
a repeta – 
la revedere –  
a rezolva – 
a ridica – 
a se ridica – 
riglă – 
rochie – 
rouă – 
roșie – 

șapte – 
șarpe – 
șase – 
a ședea – 
șoarece – 
ștergar – 
a șterge – 

T

trei – 
tren – 
timp – 
toamnă – 

U
umbrelă – 
unt – 
unu – 
ureche – 
ursuleț – 
ușă – 

V
vacanță – 
vacă – 
varză – 
vânt – 
a vedea – 
a veni – 
verde – 
vesel – 
véselă – 
vesélă – посуда
veveriță – б
vișină – 
voi – 
a vorbi – г
a vrea – 
vulpe – 

Z
zahăr – 
zăpadă – г
a zbura – летать
zece – 
zi – 
ziar – г

tablă – 
tablou – 
tată – 
trandafir – 
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