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De la înălțimea copilăriei 
toate poveștile se văd adevărate.
Întinzi brațele și poți zbura,
închizi ochii și te faci nevăzut,
rostești un cuvânt minunat 
și nemairostit
și iată cum roiesc 
în jurul frunții și al tâmplelor tale
o puzderie de fluturi sau, mai știi,
niște plante fără nume
care abia și-au descoperit soarele.     
                     (George Țărnea)

COPILÃRIA, o lume minunatã

       În lumea minunată a Copilăriei, bine ați venit! În felul lor de 
albinuțe, iscusit, Iulia, Rareș și Maria vă vor recita și cu un cântec 
vă vor încânta:

Roiuri mici de fluturași
Cu aripi de îngerași
Zboară lin ca bucuria,
Veselind copilăria.

Cerul, iată se albește,
Dumnezeu la noi privește,
Nu e soare și nici nor
Și aș vrea și eu să zbor.

Țara Bucuriei
           de Larisa Băzăvan

În țara cu lapte dulce,
Unde zmeul nu ajunge
Și pe unde curge miere
Pe  podele și unghere.

Vreau în Țara Bucuriei,
În lumea copilăriei,
Să plutesc în zbor ușor
În lumea copiilor.

     Călătoria aceasta s-a sfârșit și credem că nu v-am plictisit.
Noi am mai sta, dar timpul nu ne lasă. Ne revedem la toamnă 
în a doua clasă!
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În orașul bucuriei
E strada copilăriei.
Tot timpul e luminată
Și e foarte colorată.
Toți copiii o iubesc
Și pe ea cu drag pășesc.

    Întoarcere
          de  Larisa Băzăvan

E cea mai frumoasă stradă
Nu e om să nu o vadă.
Zâmbete și joc și soare,
Voie bună, zarvă mare,
Covoraș de floricele
Și povești, și acadele.

Când voi crește mare, mare
Și-oi fi depărtat de ea
Mă întorc în grabă mare
Să mai văd iar strada mea.
Uneori mă voi întoarce
În orașul bucuriei
Și cu gândul voi străbate
Căile copilăriei. 

    Minunata lume a copilăriei
                       de  Larisa Băzăvan

Copilărie minunată,
Ești ca o floare înmiresmată
Scăldată în roua dimineții
Și visătoare ca poeții.

Ești ruga mea în fapt de seară
Ce a pornit din inimioară
Și al iubirii giuvaer
Care se înalță sus, la cer. Ești soarele ce strălucește

Și în sclipiri ne-nvăluiește
Cu raze calde, drăgăstoase,
Țesute-n fire de mătase.

Ai chip de zână, păr de stele,
Ești călăuza vieții mele
Și-aș vrea ca să rămâi aici
În lumea noastră a celor mici!

                     O lume minunată

Refren:

E-o lume minunată în care veți găsi numai copii,
O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii.
În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii
Și-o lume a inocenței păstrați-o orice ar fi pentru copii.

Ieri am fost și noi copii,
Dar timpul ne-a schimbat,
În viață am pornit și vise am împlinit
Așa cum ne-am dorit!
Gânduri bune câte-am strâns
Și tot ce-am învățat
Copiilor să dăm iubirea ce-o purtam,
Ce-i bun să le arătăm!
Refren...  Strofa...

Ce zâmbet poate fi
Mai sincer, mai curat?!
Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat?!
Refren... 
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       Povestea noastră se sfârșește-aici. E-o poveste despre 
pici, despre albinuțe mici... 
     Cu Cristiana vom cânta îndată despre această lume 
minunată!

Povestea
de Nichita Stănescu

Povestea e o casă și ea
cu acoperiș, sub nea,
de țigle ori de șindrilă

bătută de moș Păsărilă.

E o casă cu grinzi,
cu ferești și oglinzi,
în care te-arginți,

și cu copii cuminți,
o casă

cu podeaua cam somnoroasă pe care dorm iepuri și ciute
și alte lighioane nemaivăzute.

Fetițele și băieții
zugrăvesc toți pereții
cu petale de tufănică

și mai mare, și mai mică,
de parcă floarea ar fi peltică,
dar nu de sunete, ci de culori.

Desenezi pasărea? Zbori!
Desenezi râul? Curgi către mare!

Desenezi muntele? Ești cel mai tare!

Numai Povestea, vezi,
Nu te lasă s-o desenezi…
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Minunată ești, Copilărie

Minunată ești, Copilărie,
Cerul tău e veșnic fără nori,
Tu ne-aduci în suflet bucurie,
Ești tărâmul meu se vis și dor!

Refren:

Copilărie, ce minunată ești!
Copilărie, o lume ca-n povești,
Pe strada ta e veșnic soare,
În lumea ta e numai sărbătoare!

Fluturi, flori și gâze ne îmbie
Să zburdăm și să ne bucurăm,
Ce frumos e și ce armonie!
Hai, copiii, să râdem, să cântăm!

Refren: ...

Cânt și joc e-n jur și veselie,
Soarele zâmbește-n calea mea,
Ești tărâm de vis și bucurie,
Dragă-mi ești, copilăria mea! 

Refren: …

   Cele mai frumoase flori

Minunile lumii, minunile firii
Nu-s șapte, cum s-a spus de-atâtea ori,
Adevăratele minuni ale omenirii
Cresc miliarde în grădinile iubirii
Și-s cele mai frumoase flori!

Refren:

Cele mai frumoase flori
Nu-s panseluțele, nici trandafirii,
Cele mai frumoase flori
Apar pe lume în grădinile iubirii,
Cele mai frumoase flori
Se duc la școală cu lecția învățată,
Și chiar de nu iau foarte bine câteodată
Sunt totuși cele mai frumoase flori.

În lumea-ntreagă întâlnim atâtea flori, a-ha
Pe care le sărută soarele în zori, a-ha
Iar fluturași de catifea plini de uimire
Le fac într-una declarații de iubire.
Surâsul lor are ceva copilăresc, a-ha
Care vibrează ca un suflet omenesc
Fac în grădina lumii horă de culoare
Născând speranțe, bucurii și sărbătoare!
Și totuși, și totuși…

Refren: ...
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      În lumea fermecată în care am intrat, există prinți, prințese și, 
firește, familii în care-aceștia toți vor crește. Tăticii-regi și 
mamele-regine se îngrijesc de puii lor, știm bine!
      Și Dragoș, și Briana, și Teodora, și Ștefan, elevi mai mari 
acum cu un an, despre familii ne vor recita și cu un cântec ne vor 
încânta:

Orice mamă poate spune:
‒ Copilul meu e o minune!
Nu aflați o noutate,
Sigur ar avea dreptate.

Băieți cu ochii luminoși
Găsești că sunt Feți-Frumoși,
Fete cu întoarse gene
Juri că sunt chiar Cosânzene!

O minune
        de Larisa Băzăvan

Ei, copiii, pot păși
În lumea cu jucării,

Cu bomboane, turtă dulce,
În care și eu m-aș duce.

Basmele cu zâne bune
Toți copiii pot s/adune,

Să-i poarte în nopți cu lună
Urându-le noapte bună.

Și dacă veți întreba
Un copil de seama mea:
‒ Cum este măicuța ta,
Este bună, sau e rea?

Fiecare poate spune:
Mama mea e o minune!

Viața mea e minunată
Cu-a mea mamă și-al meu tată.

În pământul minții tale,
Drag copile, să sădești
Sămânța credinței care
Prin botez tu o primești.

Cu lacrimi de bucurie
Și sudoare s-o stropești,
Căci credința ta e vie!
Zi de zi, așa s-o crești:

Pildă
       de Ionel-Cătălin Diaconu

Ca pe-o plantă ce ți-i dragă,
Ca pe-o pasăre ce zboară,
Ca pe viața ta întreagă!
Răul n-o să te mai doară.

Și oricând îți este greu,
Tu să crezi în Dumnezeu!
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Noi suntem doi fraţi, în casă
Şi nu ne certăm deloc,
Şi suntem tăcuţi la masă,
Şi cuminţi în orice loc.

Avem hamuri, cerc şi minge,
Când pe-afară ne jucăm,
Iar când plouă, ori când ninge,
Liniştiţi în casă stăm.

Şi cu jucării frumoase
Ne jucăm tot amândoi,
Pe când mama noastră coase,
Ori citeşte, lângă noi.

Doi frați cuminți
           de Elena Farago

Mama noastră ne vorbeşte
Şi ne mângâie duios,
Iară seara ne citeşte

Ori ne spune-un basm frumos.

Şi ne-nvaţă lucruri multe,
Şi frumoase, stând cu noi,

Şi îi place să ne-asculte
Când vorbim noi amândoi...

Şi în gândul nostru-ntruna
Auzim povaţa ei:

– Fiţi cuminţi întotdeauna
Şi fiţi buni, copiii mei!...

      Încet, încet, ne-apropiem și de sfârșit. Prin lumea Copilăriei 
am călătorit și printre versuri am aflat tot ce are ea mai minunat.
       Andrei, cu Ema și Alicia, ne duc și mai departe-n lumea lor, a 
celor mai frumoase flori.

   Învățătorii mei
    de Ionel-Cătălin Diaconu

Învățătoare mi-este Luna,
Spunându-mi de pe cer:
- Tu să străluci întruna,
Lumina să le-o dai
 Acelor care cer!

Învățător mi-e meteorul,
Arzând pe boltă, sus,
El mă învață dorul,
Să nu uit de lumina
 Acelor care nu-s.

Învățător mi-e și Pământul,
Mi-a fost și îmi va fi,
Căci de la Domnul Sfântul
Cu toate sunt lăsate
 Acelor ce vor fi.

Așa învăț întruna
Pentru lumina mea:
S-o dau și eu acelor
Ce sunt și vor urma.

Rugă
de Ionel-Cătălin Diaconu

Doamne, Tu, că-mi ești părinte
Mie, lui și altor mii,
Milioane de copii,

Dă-mi putere să cresc mare
Și lumină de-nvățare,

Peste tot să fiu cuminte.

Fă-ne-n viață loc de bine
Și mai dă-ne sănătate

Pentru mama, pentru frate,
Pentru tată și surori.

Pune-ne în viață flori,
Doamne,-așa Te rog pe Tine!



928

            Părinții mei
                       de Larisa Băzăvan

Într-o zi mama mi-a spus duios
Că semăn cu tata, așa-s de frumos:
Ochii mei sunt negri ca mura
Și tot de la el am nasul și gura.

M-am privit în oglindă atent,
Cuvintele mamei le repetam încet.
Sunt sigur, dreptate multă avea,
Dar cred că mă asemăn și cu ea.

Amândoi au o inimă bună
Și, să știți, ne e bine-mpreună.
Au multă răbdare, sunt harnici și știu
Că și eu doresc ca ei să fiu.

La școală învăț, silitor sunt mereu,
Nu spun niciodată „nu pot că mi-e greu”!
Și mi-am propus să semăn cu ei.
În toate să fiu ca părinții mei.

    Vacanța mare
          de Aurora Luchian
 
Se zvonește că azi vine
Cineva iubit. Dar cine?
Strigă Radu, voios tare:
‒ Azi vine vacanța mare!
 
Iată că a poposit,
Pe toți ne-a înveselit,
De-acum joc și veselie,
Libertate, bucurie.
 
De vă doriți apă, soare,
Veți putea merge la mare.
Răcoarea o adorați?
Sus pe munte să urcați.
  
Vacanță, te-am așteptat,
Ai venit și-i minunat.
Ziua-i lungă, cu mult soare,
Te iubim, vacanță mare! 

Clopoțelul vacanței

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

Sună clopoțelul,
Anul s-a sfârșit!

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

Noi clasa întâi
Cu bine-am isprăvit!

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,
Știm tot alfabetul,

Scriem și citim,
Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

I-am aflat secretul,
Iată, ne mândrim!

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

A sosit vacanța,
Ce frumos va fi

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

Jocuri, aer, soare-s
Pentru noi copii!

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

Draga noastră școală
Nu te vom uita,

Cling, cling, cling, 
Cling, cling, cling,

Noi, după vacanță,
Ne vom revedea!
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          Familia mea
                  de Elena Dragoș

Mamă, știu prea bine, chiar de nu ne spune, 
Pentru noi, copiii, a venit pe lume
Într-un bob de rouă pe o floare-albastră...
Altfel, cin' să poarte toată grija noastră?

Către lucru tata pleacă de acasă.
Mama pâine albă îi împachetează.
Când se-ntoarce-acasă, nouă ne-o aduce:
‒ De-o mănânc cu pruncii, pâinea e mai dulce!

Își ia bunicul cușma brumărie
Și-o pune-ncet pe creștet la nepot:
‒ Dacă-ai avea o barbă colilie
Ai semăna leit cu Barbă-Cot.

‒ Bunicul e glumeț, bunica-mi spune...
E vesel dacă sunt bunici pe lume!

       Iată, încă un an școlar a mai trecut, și-n cele ce urmează 
vom afla că vine-n grabă cineva...
       Alexandru, Teodora și Andrei ne vor spune cine-i, ce-i...

      Vacanța
         de Cezarina Adamescu

Dacă n-ar nutri speranţa
Că soseşte şi vacanţa
Toţi copiii, bunăoară,
S-ar cam plictisi de şcoală
Şi cu gându-ar fi afară
De cu zori şi până-n seară.

Lecţiile-ar fi atunci
Grele, plicticoase, lungi;
S-ar preface că îi dor
Cap şi burtă şi picior.

Ori, având în faţă-o carte
Gândul le-ar zbura departe
La o minge sau înot
La oricare fel de sport.

Dar aşa, ce bucurie
Pe şcolari, ca ei să ştie
Că vacanţa a sosit
Chiar la timpul potrivit
Dându-le răgaz să crească
Şi să se mai odihnească…

Vine vara cu vacanţă
de Emilia Plugaru

Vine vara cu vacanţă,
Vine vara, măi copii!

Să zburdăm de rând cu vântul,
Prin vâlcele, prin câmpii!

Hai să facem cât mai multe
Ghiduşii copilăreşti,

Hai la munte, hai la mare,
La bunici hai, la poveşti!

 La căpşuni hai, la cireşe!
Eu vă spun, de bună seamă,

Vara cea cu multe şotii
E mereu cu noi de-o seamă!
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E frumoasă, e bună,
Grijulie mereu.
Ea mă ţine de mână
Şi e îngerul meu.

Mămica mea, mâini de catifea,
Mă mângâie cu drag,
Mă-ntâmpină-n prag.
Mămica mea, pentru mine stea,
Îmi cântă-ncetişor 
Şi-mi spune „Somn uşor!”

E înalt şi puternic,
Ca un prinţ din poveşti, 
Ne jucăm de-e de toate,
Cum tu nici nu gândeşti

Tăticul meu, jucăuş mereu,
Mă poartă după gât,
Cu el nu mi-e urât.
Tăticul meu, e ca un erou
Sau cavaler sau cal
Tăticul ideal.

Are părul ca neaua,
Spune-ntruna poveşti.
Are doar vorbe bune
Chiar şi-atunci când greşeşti.

Bunica mea, glas de catifea,
Mă-nvaţă poezii
Şi jocuri de copii.
Bunica mea, merg în parc cu ea
În leagăn noi ne dăm,
Cu creta desenăm.

Familia mea

Pe genunchi el m-aşază
Stă cu mine oricând
Şi-mi explică întruna

Câte sunt pe pământ.

Bunicul meu, înţelept mereu,
Orice l-aş întreba,

Răspunsul voi afla.
Bunicul meu, e dibaci zic eu,

Şi cel mai priceput,
În toate ne-ntrecut.

Toate-s bune, dar seara,
Când mă duc la somnic,

Eu îmi rog îngeraşul
Să m-asculte un pic.

Şi-i spun aşa:
Tare te-aş ruga,

Să-mi dai un frăţior,
Aşa, mai mărişor.

Sau surioară,
Mai mărişoară

Să ştie să vorbească
Şi mult să mă iubească!

Când razele de soare 
Mângâie chipul meu
O nouă zi de școală
Sosește tot mereu,

Cu funde albe-n păr,
Cu șorț și ghiozdănel
Mă-ndrept cu pași grăbiți 
Spre al meu motănel

Și-l rog încetișor
Să n-audă mămica
‒ Până mă-ntorc acasă
Să plimbi tu păpușica!

Îi spun „bai-bai” lui Zdreanță,
E cățelușul meu,
O pup pe mama dulce
Și plec la școală eu!

Refren:

Mi-e tare dragă școala,
Universul de copii,
Eu am în jur prieteni
Dar nu am jucării

De-acum sunt domnișoară,
Sunt școlăriță mare
Și mai primesc în taină
Câte-o floare!

Când domnu-nvățător
Ne ceartă „Nu-i frumos!

Cu școala nu-i de joacă,
E lucru serios!”

Îmi mângâi păpușica
Ascunsă cu mister

Printre caiete multe 
În al meu ghiozdănel

Și când, deodată, vai!
Colegul meu o vede,

Întorc privirea iute
Și mă gândesc ce crede?

Cu zâmbetul pe buze,
În șoaptă va să zică,

În loc de-o floare-n dar
Să-mi iei o păpușică!

Refren: ...

Mi-e tare dragă școala,
Universul de copii,

Eu am în jur prieteni
Și am și jucării

Chiar dacă-s domnișoară,
Am glas de rândunică

Și mai primesc și-acum
O păpușică!

Și mai primesc și-acum
O păpușică!

Școala cu jucării
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        Copil să fii nu e ușor! De-ar fi părinți-n locul lor, cine știe ce 
s-ar întâmpla? Vlad, Teodora și Rareș ne vor spune, fără greș, 
câte-o poezie. Vor cânta apoi, se știe!

Ce e bine, ce e rău
     de Vladimir Maiakovski

Un copil micuț, odată,
A-ntrebat pe tatăl său:
Spune-mi mie, tată dragă,
Ce e bine și ce-i rău?

‒ Dacă nu dai cu săpunul,
Nu-ți speli corpul zi de zi
Asta cum crezi tu c-o fi?
‒ Asta-i rău, ce să-ți mai spun.

‒ Dar dacă te speli pe dinți
Fără multe rugăminți,
Asta s-o știi de la mine,
Asta-i bine.

‒ Dacă umbli tot murdar
Și îți rupi paltonul tău
Asta iar
Nu e bine, ci e rău!

‒ Dacă-ți speli cei doi galoși
Și îți faci pantofii lună,
Ca să fie iar frumoși,
Asta e o treabă bună!

Creion
de Tudor Arghezi

Fă-te, suflete, copil
Şi strecoară-te tiptil

Prin porumb cu moţ şi ciucuri, 
Ca să poţi să te mai bucuri.

Strânge slove, cărţi şi pană. 
Dă-le toate de pomană.

Unui nou învăţăcel, 
Să se chinuie şi el.

Gândul n-o să te mai fure
Prin zăvoaie şi pădure,

Cu ecoul de cuvinte
Care-ngână şi te minte.

Când tristeţile te dor,
Uită tot şi tâlcul lor.

       Școala e iubită de copii, chiar dacă nu are jucării!
       Teodora și Lorena ne-o vor spune chiar acum prin recitare și 
un cântec bun.

        
Un loc e minunat pe lume, 
Locul unde ai învățat să scrii, 
Să socotești, să ai prieteni și să fii. 

Profesorii te-nvață acolo, 
Multe lucruri valoroase, 
Care-n viață-s necesare. 

          Școala
              de Eufrosinia Cojocaru

E şcoala noastră cuib de-nţelepciune,
De-aici încep să zboare mulţi copii 
Şi ea mereu în inimi le rămâne
Cu sfaturi multe şi impresii mii.

E şcoala noastră primul glob de aur,
E-o fabrică de visuri şi poveşti,
E şcoala noastră pentru toţi tezaur.
Învaţă-te, copile, s-o iubeşti.

Învaţă-te să-ţi fii stăpân pe fapte
Şi zilnic pas cu pas te-ai ridica,
E şcoala noastră suflet pentru carte,
Iar tu, copile, fii stăpân pe ea.

Școala 
            de Tudor Arghezi
 

Ați ghicit voi oare, 
Care-i locul minunat?

 
Este școala cea de aur, 

Profesoară pentru toți 
Care carte vor să știe. 
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Dintre-atâtea bucurii
Ce ne-ai dat pe-acest pământ
Pe părinți Tu să ni-i ții,
Doamne, Tatăl nostru Sfânt.

Mama, tata sunt lumina
Vieții noastre de acum,
Iartă-le lor toată vina,
Doamne Preaiubit și Bun.

Dă-le-n viața sănătate,
Spor la muncă, gând curat,
De iubire s-avem parte,
Să-i iubim neîncetat.

Rugă pentru părinți
        de Ionel-Cătălin Diaconu

Și cum trecătoare-s toate,
Când veni-va ceasul lor,
Ia-i la Tine, de se poate,

Ia-i la Tine în pridvor.

Și-om veni apoi cu toții
Când la Tine ne-i chema:

Și bunicii, și nepoții,
Căci e mare Slava Ta. 

Însă până-atunci, de vrei,
Dă-le-o viață cu temei!

Dacă mămica şi tăticul ar fi iarăşi mici, 
I-aş trimite la culcare imediat de aici,
I-aş pune să mănânce tot din farfurie,
I-aş pune să facă tot ce nu îmi place mie!

Refren: Cine poate şti oare ce ar fi, 
Dacă pentru o zi toţi părinţii ar fi copii?
Cine poate şti oare ce ar fi, 
Dacă pentru o zi toţi părinţii ar fi copii? 

Dimineaţa i-aş trezi cu noaptea-n cap,
Seara devreme ei ar fi deja în pat,
Nu le-aş da voie sa facă nimic,
Să vadă şi ei cât de greu e sa fi mic!
Refren: ....

Dacă părinții ar fi copii

Așa cum ei mă pun pe mine să fac treabă, 
I-aş pune eu să facă ziulica-ntreagă!
Nu le-aş da răgaz nici să meargă la joacă
Să văd eu atunci dacă o să le mai placă.
Refren: ....

Cifrele toate, toate,
Frumos aliniate,
Ca niște soldăței
Vor să mă joc cu ei,
Îi împart și-i adun,
Câte-o virgulă pun
Și am să mă măsor
Și cu regina lor!

Refren:

Matematica e amica mea,
E amica mea!
Dacă ție nu-ți place
Nu am ce-ți face
Dar mie-mi place de ea!

Matematica

Am mai trecut un prag,
Cifrele mă atrag
Cu uniforma lor 
De tuș și cretă, vor
Să le-mpart și adun,
Virgulă să mai pun,
Și am să mă măsor
Și cu regina lor!

Refren:...



2314

       Când copilul crește-un pic, cartea-i cel mai bun amic! Către 
școală el se-ndreaptă, unde cartea îl așteaptă!
    Despre școală ne vor spune, în versuri și refrene bune, 
Alexandra, Ștefania, Mihnea și cu Teodor. Să ne-ncânte e ușor!

     Cartea
         de Virgil Carianopol

Cartea e ca mama noastră,
Că ne-nvaţă ce e bine,
Tot ce trebuie să facem
Şi să ştie orişicine.

Ea dă sfaturi tuturor,
Înţeleaptă, ajutor
Pentru toţi ce vor să-i ceară,
Dă lumină tuturor.

De-aceea, dragi copii, întruna
S-o-ntrebaţi, că, la nevoi,
Ea nu doarme, ea chiar noaptea
Este trează pentru noi.

Are-nţelepciunea veche,
E făclie-n univers,
Ea vă luminează drumul
Pentru cât aveţi de mers.

Rămas bun
de Vasile Popa

Fata-nchide bine ușa
Și vorbește cu păpușa,

Cu cățelul ei, Lăbuș,
Și cu ursul cel de pluș:

Ne-am jucat cât ne-am jucat,
Dar acum… s-a terminat!

N-o să vă mai culc cu mine
Nici pe tine, nici pe tine, 
Nici pe voi și nici pe ei,
Somnoroșii de purcei!

Nici nu vă mai port în poală!
Căci se știe: școala-i școală!

Clasa-ntâi, o știți și voi,
E cu grijă și nevoi!

    De isteț tu vrei să crești, nu-i deajuns să știi povești! 
Matematica la școală consumă multă cerneală!
         Irina și cu Mihnea vă vor spune că toate cifrele sunt bune!

Unu parcă e un băţ 
Şugubăţ. 
Poartă chipiul tras, 
Cu cozorocul pe nas. 

Doi se-ndoaie uşor 
Pe picior, 
Gâtul; vezi, e cam aşa
Cum îl are lebăda. 

Trei a fost un ineluş 
Pe deget învârtecuş. 
Meşterul l-a rupt în două 
Să-i dea folosinţă nouă. 

Patru scaun ar părea.  
Cu spătarul în podea 
Şi picioarele în sus 
Cine oare aşa l-a pus? 

Cinci, se poate să mă înşel, 
E o seceră de oţel. 
Dar, deşi unealta-i nouă, 
Coada ei e frântă-n două. 

Şase e un melc rotit, 
În căsuţa răsucită. 
Parcă-ar vrea să se răstoarne 
Şi să scoată-n grabă coarne. 

Şapte parcă-ar fi o coasă.
Nu vă temeţi, nu-i tăioasă. 
Are coadă lungă, 
Să-i ajungă. 

Opt e-aşa ca un colac 
Uns cu miere și cu mac. 
Nu-l mâncaţi 
Că vă-nşelaţi. 

Nouă un cârlig să fie ?
Cine ştie? 
Este greu de asemuit. 
Dar e nouă, negreşit. 

Zece vă trimite vestea 
Că s-a încheiat povestea 
Ş-a semnat, precum îmi pare: 
Un băţ c-un covrig la spinare.

Chipul cifrelor
       de Alexandru Șahighian
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    Școlărița
          de Stelian Filip

Fata a-nvățat să scrie
Gâze negre pe hârtie,
Ce îi joacă dinainte,
Rânduite în cuvinte.

Face gărgărițe mici
Și bondari, și licurici,
Și pe-alocuri, mai mărunte,
Pune virgule și puncte.

Iar ca un semn… particular,
Ce arată foarte clar
Că fetița e la școală
Și că scrie cu cerneală,
Și-a mai pus (cam zăbăuc!)
Un punct mare… pe năsuc!

Cum vii de la școală?
    de Constantin Dragomir

O furnicuță
Spre casă trece.

Greu e ghiozdanul.
E plin de 10!

A obosit
Și e mult pân-acasă,

Dar nu se lasă,
Dar nu se lasă!

Vin de la școală
Patru broscoi,

Aruncă ghiozdanele
Pline cu 2…

Sar bucuroși,
Nici nu le pasă!

Uită ghiozdanele-n
Iarba cea deasă.

Copile, cum vii?
Obosit înspre casă?

Sau cauți ghiozdanul
În iarba cea deasă?

Iar în casă, prin cenuşă
Iezii zburdă, fac ce vor
Dacă au vizor la uşă
Ce să le mai pese lor? 

Dar de unde, nu se ştie
Na, şi lupul apăru.
Ei pe lup îl văd afară,
Da pe dânşii lupul, nu! 

Şi atunci, bătu la uşă:
‒ Cine e? ‒ Cum cine e?
Eu sunt... ăsta... Mama voastră!
V-am adus mâncare, bre! 

‒ Mama zici? S-a-ntors din luncă?
Şi de când mă rog, în plus,
Are mama coada lungă
Şi urechile în sus? 

‒ Ce ureche, care coadă?
Gata plec acum s-o tai!
‒ Da, dar mama are coarne,
Da mata de ce nu ai? 

‒ Cum să nu?... aveam şi coarne,
Ba şi-acum le am, să mor!
‒ Nenea lupu', las-o baltă,
Tu nu vezi c-avem vizor?!

Îmi plac poveștile

Îmi plac poveștile
Cu zâne și cu prinți

Și vreau să m-ascultați,
Copii, părinți, bunici!

Un prinț de ar veni
Cu el să mă ia

Eu nu l-aș refuza,
Pe cal eu m-aș urca!

Refren:

Îmi plac poveștile,
Nu pot să le-ocolesc,

Deși nu mai sunt mică
Adesea le citesc.

De-aș fi Cenușăreasa
Eu le-aș veni de hac

Surorilor rele
Ce-aș vrea eu să le fac!

Nici Albă-ca-Zăpada
Nu mi-ar displăcea

Căci prințul din poveste
Cu ochiul îmi făcea!

Refren:...
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Bine-aţi venit la şcoala mea!
E doar o şcoală, însă are acel ceva, 
Mă face să întreb mereu de ce
E-atât de scurtă ora dintre pauze. 

E minunat să am de partea mea
Şi notele din catalog şi muzica, 
Iar când revin din recreaţie
Prin geamul clasei îmi zâmbeşte soarele. 

Refren:

Îmi place şcoala, poate e ciudat, 
Îmi place şcoala, e adevărat, 
Colegi de bancă şi examene, 
Îmi place şcoala, nu mă întrebaţi de ce. 

Îmi place şcoala, poate e ciudat, 
Îmi place şcoala, e adevărat, 
Ore de clasă dar si pauze, 
Îmi place şcoala, nu mă întrebaţi de ce. 

La mate-i greu, dar e frumos, 
Iar la română, ce-nvăţăm e valoros, 
La geografie umblăm prin toată lumea, 
O magică poveste e istoria. 

Să scriu şi să compun îmi e uşor
Imaginaţia-mi dă aripi ca să zbor, 
Iar aici direct din şcoala mea, 
V-am salutat, e gata recreaţia. 

Refren: ... 

Școala mea

Îmi place şcoala, acum ştiu de ce!
Îmi place şcoala, acum ştiu de ce!

       În lumea cu povești, copii, se-ntâmplă și minunății, așa 
cum veți afla de la Diana și Alesia:

Se spunea c-a fost odată,
Pare straniu, dar să vezi:
În poiana din pădure
Trăia capra cu trei iezi. 

Nu departe de-a lor casă
Cu nărav şi-acelaşi trup
Fără pic în el de suflet
Găzduia bătrânul lup. 

Ca vecini, păreau prieteni:
Capra bună, lupul blând,
Iezii fără griji prin curte
Mai zburdau din când în când.

Iar odată, când se-ntoarse
Capra din vecinul sat,
Ce să vadă, în căsuţă,
Iezii toţi erau sub pat. 

Nu-nţelese ce se-ntâmplă
Uşa-ntreagă, iezii trei,
Doi din ei abia mai suflă,
Unu tremura-ntre ei.

‒ Măi să fie, zise capra,
Oare nu cumva pe-aici
A trecut bătând la uşă
Într-o glumă, moş arici? 

‒ Ce arici? sărise primul,
Eu aş spune c-a fost urs.
Uite-aşa bătea la uşa!
Doamne, bine că s-a dus!

‒ Ursu zici? Da' poate vulpea?
Se băga al doilea ied,

Ce să cate ursu’, frate,
Pe la douăşpe'? Eu nu cred!

‒ Ei şi vulpea ce să cate?
Ursu zici, că n-are rost,

Spuse cel micuţ, ‒ Dar poate,
Poate lupul să fi fost! 

Zise capra, şi-i veniră
Chiar atunci pe loc idei,

Cum să scape de probleme
Şi problemele de ei.

‒ Ce-ar fi dacă uşa casei
În afară de zăvor,

Între noi rămâie vorba
Ar avea şi un vizor? 

N-aţi fi stat voi ochi în patru,
Să vedeţi ce v-am adus
Or, ce fiară joacă teatru

După uşă când eu nu-s? 

N-a mai stat pe gânduri capra
L-a chemat pe cocostârc,

A făcut ce-a zis că face,
Şi-a plecat cu treabă-n târg.

Lupul, iezii şi vizorul
               de Pavel Stratan
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        Cartea are-un fel de cheie. Literele de le știi, poți afla atât de 
multe! Nu-i așa, isteți copii?
        Povești despre alfabet, de la a până la zet, ne vor spune - 
nu mă mir! - Mihai, Alex, Ianis și cu Vladimir. Iar la urmă vor 
cânta, nu-i așa?

Cântecul școlarilor din clasa I
           de Violeta Zamfirescu

Cling, clang, clopoțelul sună,
Binișor, doi câte doi,
Clasa e curată lună,
Băncile sunt toate noi.

Alfabetul ca păunul
Stă-n coperți de vinilin,
Mândru, mândru, că nici unul
De la „a” la „zet” nu-l știm.

Dar îl desenăm cu-ncetul,
Ba un băț, ba un cercel,
Învățăm noi alfabetul,
Cling, clang, sună clopoțelul!

A, B, C
de Alexandru Andrițoiu

Alfabetul este bun
că ne-nvață toate.

A - e apa cu săpun!
B - e bunătate.

M - e munca, Z - e zel.
V - e voioșie.

Alfabetul, doar Gigel
În alt fel îl știe:

A - e-absența pentru el
Și nemotivată.

B - bomboana caramel
C - e ciocolată.

F - fondante-ar însemna
P - ghiciți? - praline.
Și așa, ce va urma:

S - sunt savarine.

De la A până la zet
Pentru el se știe -
E întregul alfabet

O cofetărie.

O poveste despre alfabet

Hai copii în lumea poveştilor,
E o poveste a literelor,
Ele se adună în alfabet
Haideţi să aflăm a lor mic secret!

Refren:

Alfabetul nu e greu,
Pot să  îl învăţ şi eu,
Fac o scară, ştiu că-i A 
Şi pornesc la drum cu ea.
Când pe Z  frumos l-am scris
Porţi de vis ni s-au deschis,
Tot secretul l-am aflat, 
Alfabetu-i  minunat!

Să pornim la horă acum cu A
B, C,D,E, F, și G vin cu ea
H cu I şi Î la horă se grăbesc
Jucăuşul J şi K  la joc pornesc!
Refren:...

L cu M şi N salt-acum cu foc
O, P şi Q vin cu R tot la joc
S cu Ş ştrengarul în horă au intrat, 
Ce frumos e dansul cel minunat!
Refren:...

T cu Ţ în cerc  uite-i se  rotesc
Și U cu veselul V se-nvârtesc
W soseşte în urma lor,
Ce frumoasă-i hora literelor!
Refren:...

În final apar şi X, Y, Z,
Frumos  e  dansul acum  şi complet,
Alfabetul iată s-a terminat,
Cred copii că şi voi l-aţi învăţat!
Refren:...

A
b
C

X
Y
Z
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Abecedarul
                    de Otilia Cazimir

Ce s-a-ntâmplat? ... Un biet abecedar
S-a răsturnat de sus, din raft! 

M și-a scrântit un picioruș
Și-acum scâncește jos, după perdele.

I s-a înfipt ca un țăruș,
Iar N s-a sfărâmat în bucățele!

H nu-și găsește brâul de sub pat
Și L și-a rupt codița ca un prost,

Iar O (căzând așa) s-a dezumflat, până-ntr-atât
Că nu mai știe singur cum a fost!

Știți ce zburdalnic era J, săracul:
Acum e trist, că și-a pierdut ciubucul.

Doar B se da nebun de-a berbeleacul,
Râzând de S, că și-a turtit năsucul ...

C, ca o viperă subțire,
Și-a strâns, de frică, coada lângă bot,

Iar A, când și-a venit puțin în fire,
Uitase, bietul, alfabetul tot!

        

În mâini abecedarul cin' ne-a pus?
Creionul între degete stângace?
Și semn cu semn, cu trudă ne-a-nvățat
Să scriem: fericire, pâine, pace?

Când harnici ne-aplecăm peste caiete,
Privirea cui adesea ne-nconjura?
A cui dojană – semn doar din sprâncene
Să nu ne facem rău ne îndemna?

Cum ne-ntărea părerea cu un gest
Când la problemă dibuiam nesiguri
Și ne-ntreba apoi: Cum ai făcut?
Încât credeam c-am descurcat-o singur.

Ni se deschid în față-atâtea căi!
Tot alte chipuri vom privi cu dor
Dar anii de copil rămân aici
Vegheați de bunul nostru-nvățător!

 Învățătorului
                     după Natalia Poșa
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