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Panseluţa zburătoare
Cu argint pe aripioare
Colindă din floare-n floare
( Fluturele )

colorat e ca o floare
Trupul fin si mic el are,
Zboară vara pe câmpie,
Spuneţi ce-ar putea sa fie
( Fluturele )

Mici pitici cu felinare
Umblă noaptea pe cărare
( Licurici )

Seamănă cu albina
Da-i subţire şi e rea
( Viepsea )

Pe la colţurile casei
Panza-şi ţese de mătase.
Pe fir lung daca coboară
Iute-l dăm din casă afară
( Păianjenul )

In loc să-şi caute mâncare
El cântă vara pe ogoare
( Greierele )

Ce e mic, mititlel
Se tulbură si Vodă de el?
( Puricele )

Mititică si drăguţă
În stup cu regina stă
Ea zboară din floare-n floare
Mierea dulce s-o prepare
( Albina )

Turmă mică târâtoare
Paşte-n pomi nu pe ogoare
( Omizile )

Stă in stup, că-i casa ei
Şi-ţi dă miere dacă vrei.
Însă, ştii că de-ai urlat
Una rea te-a inţepat
( Albina )

Strigă lelea Anghelină
Ca s+o scap de o găină,
Si tot strigă şi mă cheamă
Că de câine n-are teamă
( Râma )

Ce e mic, mititel,
Îşi ia Vodă căciula pentru el?
( Păduchele )

Trec grăbite pe cărare
Patru sute de picioare
( Furnica )

După sobă la bunica
Toarce-ntruna mititica
Şi o cheamă Miaunica
( Pisica )

Patru fug
Doua atârnă
( Calul si călăreţul )

cine trage la căruţa
Cu ham lat si zăbăluţă
Când duce pe bunicuţa
De la câmp către căsuţă
( Calul )

Prieten de casă
Umblă sus pe masă
Rău se mai sfădesc
Când se întâlnesc
( Câinele si Pisica )

Nu e furcă nu e fus,
Şi totuşi pe tors s-a pus
( Pisica )
Îl cunoaşteţi?
El e „ham”
Mă tot uit la el pe geam
Dacă acum îi dau un os
E cu mine prietenos
( Câinele )

Cu oile stâna împarte
Şi cară desagi in spate
( Măgarul )

Care mamă şi-a lăsat
Iezişorii-n casă
Si-n pădure a plecat
După iarba grasă
( Capra )

În noroi se tăvăleşte
Cu porumb el se hrăneşte,
Are coada covrigel
Si la rât are inel
( Porcul )

Trece badea mânios
Cu cojocu-ntors pe dos
( Berbecul )

Are coarne şi bărbuţa
E prieten cu o căpriţa
( Ţapul )

Ciugurele, mugurele,
Merg pe drum înşirăţele
( Oile )

E fricosul cel mai mare
Iute aleargă-n depărtare
Dar la morcovi de îl chem
Vine, doar să-i fac un semn
( Iepurele de casă )

Merge iarna prin poiană
Şi-i gătită ca o doamnă
( Vulpea )

Nu e cerb, dar ţi se pare,
Când îl vezi din depărtare
( Renul )

Ce-i un burduf cu ace
Ca un pepene cu ţepi
Ia gândeşte-te!Pricepi?
Si răspunde-n doi, trei timpi
Cine are mii de ghimpi?

( Ariciul )

După fragi şi după mure
Umblă greoi prin pădure
Mormăind ursuz când vine
Iarna, în bârlog îl ţine
( Ursul )

Noaptea ochiul îi sticleşte
Şi când urlă te-ngrozeşte

( Lupul )

Jungla este casa lui
Sau arena circului.
Are trompa-n loc de nas
Abia face înc-un pas.
( Elefantul )

Sprintenă si delicată
De cerb este protejată
În pădurea-ntunecată.
( Căprioara )

Patru-nfipte,
Opt spetite
Doua ciulite
( Iepurele )

Toată ziua zboară-n zare,
Şi din pliscu-i ciripeşte
Iar când ploua se opreşte,
Sub streşini se zgribuleşte
( Vrăbiuţa )
Ţuş ghiduş,coadă roşcată
Peste cetini aruncată
( Vulpea )

Este mare, greu la pas
Si are trompa-n loc de nas
( Elefantul )

In aer ramurile-şi are
Acest trofeu de vânătoare
( Cerbul )

Roade tot ce-apucă
Şi-şi târăşte coada lungă
Roade toată ziulica
Până îl prinde pisica
( Şoarecele )

Casa are sub pământ,
Blană neagră ca veşmânt
Noaptea este lumea ei,
Ziua n-ai de un de s-o iei!
( Cârtiţa )

O minge portocalie
Sa o mănânci te îmbie
Din ţări calde e adusă
Şi-n fructiera e pusă.

( Portocala )

Semănă cu-n castravete
Dar e galbena nu-i verde
Maimuţica de-ar avea
Toată ziua ar mânca.
( Banana

Dacă este mălăiaţa,
Pică uneori,glumeaţă
În gura lui Nătăfleaţă!
(Para)

Pe arc înfăşuraţi
Ciorchinii stau doar să-i luaţi
( Strugurii )

E zemoasă, parfumată
Şi mereu e îmbrăcată
Cu o hăinuţă pluşată!
( Piersica )
Un cartof mic si verzui
Ţara caldă e a lui.
( kiwi )

Se coace vara la soare,
Piersica-i sora mai mare
Parfumată şi cărnoasă
Face dulceaţa gustoasă.
( Caisa )

Tot din pomul fructifer
Le adun, iar când e ger,
Mama din ele ne face
O plăcintă care-mi place.
( Merele )

Ce adun din prun
Ca să fac magiun
Mama să mi-l pună
Pe pâinica buna?
( Prunele )

Are coajă, e lemnoasă.
Pentru miez e ca o casă.
Spargem casa cu ciocanul,
Ţine miezul pana la anul.
( Nuca )

Câte doua in perechi,
Vara le pui la urechi.
Mingiuţe roşioare,
Ele-s însă de mâncare,
Că abia s-au copt la soare.
( Cireşele )

Coaja verde, miezul roşu
Sâmburii negrii ca tuşul.
( pepenele )

Eu am patru fraţi,
Într-un cojoc băgaţi.
( Nuca )
Pe un deal rotat,
Şade badea supărat.

( Bostanul )

Cupe albe sângerii
Stau pe lujere înfipte.
Parca ar fi nişte făclii
Hai ghiceşte-le de ştii
( Lalelele )

Clopoţel mititel,
Cine tot suna din el?
Nimeni
( Ghiocelul )

Are floare şi ghimpi are
Şi parfumul cel mai tare
( Trandafirul )

Clopoţei albi ca de nea
Numele-i ca lacrima
( Lăcrimioara )

Cupe albe,mari,frumoase
Cresc în grădina de-acasă
( Crinul )

Primăvara când soseşte,
Primul capul şi-i iţeşte
( Ghiocelul )

Am în curte un stejar
Cu vârf roşu ca de jar.
( Bujorul )

Te îmbată cu parfumul lui
Are nume de pasăre,dar nu-i…
( Liliacul )

Dintre vârfuri verzi de săbii
Ies liliachii corăbii
( Stânjeneii )

Floricea catifelata
Seamănă cu-n chip de fată
( Panseluţa )
Pălării roşii si albastre
Stau pe gardurile noastre
( Zorelele )

Este floare? Nu e floare
Mai degrabă-i pui de soare
Care tot umblând hai hui
S-a pierdut de tatăl lui
( Păpădia )
Ban de aur colorat,
Cu pene înconjurat,
Îl puteţi ghici îndată,
Că are nume de fata
( Margareta )

Stau pe baltă ouă sparte
Între frunze mari si late
( Florile de nufăr )
Printre grâu se vad feciori,
Stând de pază roşiori.
(Macul)

Ţăruş galben ascuţit
În pământ şade înfipt.
Cine este?L-aţi ghicit?
( Morcovul)
Pusei una,pusei două
Găsii nouăzeci şi nouă.
(Fasolea)
Şade mândră într-un picior
Lăudându-se oricui
Că ea poartă-n al ei spate
Cămăşi albe şi verzui.
(Varza)

Vâr mâna în frunze
Şi-l scot pe moşul de buze.
(Castravetele)

Mănăstire-ntr-.un picior,
Ghici ciupercă ce e.
(Ciuperca)
Găinuşă albă,
C-un picior de nalbă.
Şade moşul în cămară,
Pletele le ţine afară,
În palat întunecat
Şade moşul cel roşcat.

(Varza)

(Morcovul)

Am cămăşi nenumărate
Şi le port pe toate în spate.
(Varza)

Cel ce-o taie plânge
Ea rabdă şi tace.
(Ceapa)

Doamna sta-n cămară,
Iar pletele afară.
(Ridichea)

Varză mică şi-nfoiată
Faceţi din mine salată.
(Salata)

Guguloi în haine multe
Să nu plângi,desfă-le iute.
(Ceapa)

Rotund ,cu multe seminţe,
În grădină stă cuminte
Şi e gustos în plăcinte.
(Dovleacul)

Mulţi căţei strânşi la un loc
Eu îi fac mujdei pe loc.
(Usturoiul)

Nasul roşu în pământ,
Coada verde sus în vânt.

Creşte vara în grădină,
E roşie şi zemoasă
Dacă o uzi la rădăcină,
Faci cu ea ciorbă gustoasă.
(Pătlăgeaua roşie)

(Morcovul)

O ridiche mare ,dulce
Vara-n fabrică ajunge
Sucul să îl folosim
La tot ce vrem să-ndulcim.
(Sfecla de zahăr)

Verde,lung,din vrej l-aduni,
Iarna la murat să-l pui.
(Castravetele)

Bulgări în pământ crescuţi
Tare mult vă plac prăjiţi.
(Cartofii)

Are poze minunate
Literele aşezate
Rânduri,rânduri,cuminţele
Şi ne cheamă printre ele.
(Cartea)

Mă aşteaptă cuminţel
În penar de şcolărel,
Să-l ascut eu frumuşel
Ca să pot scrie cu el.

Azi,creionul buclucaş
Şi-a pierdut vârful poznaş
Spune iute copilaş,
Cine ascute un creionaş?
(Ascuţitoarea)

(Creionul)
Cu ele poţi desena,
Orice vrei,chiar casa ta.
Am o vrăjitorică mică
De greşesc,nu-mi este frică.
O chem iute fiindcă ştie
Cum se şterge o năzbâtie
De pe foaia de hârtie.

(Culorile)

(Guma de şters)

tubuleţe colorate,
În cutie aşezate.
Lângă pensulă,hârtie
Şi puţină măiestrie
Mi-aţi făcut o bucurie.
(Acuarelele)

Pată neagră pe perete
Poţi să scrii pe ea cu creta.
(Tabla de scris)

Am o minge colorat
Toată lumea mi-o arată.
(Globul pământesc)

Are limbă de cărbune,
Pe foaie de toate spune.
(Creionul)

O pernuţă moale,lată
Tabla o fac curată.
(Buretele)
O sticluţă cu vopsea,
Umplem stiloul din ea.
E uşoară şi e albă,
Cu ea poţi să scrii pe tablă.

(Călimara)

(Creta)

Am o ramă cu mărgele
Socotesc acum cu ele.
(Numărătoarea)

Băţ cu vârful de oţel
Litere scriem cu el.
(Pixul)

Dacă intri în clasa mea,
Trebuie să baţi în ea.
(Uşa)
Jumătate de pătrat
Ajută la liniat.
Nu lipseşte din ghiozdane,
Poartă gume şi creioane.

(Rigla)

(Penarul)

Negru,drept şi subţirel,
Scriem pe caiet cu el.
(Creionul)
Când greşeşti,pentru caiete,
Ai rozătoare de pete.
(Guma)

Nu e tren dar e pe şine
Prin oraş,pe noi,pe tine,
Ne poartă la o plimbare
Până-n staţia următoare.
(Tramvaiul)

Te ascultă,te consultă
Şi-apoi pe un bileţel
Îţi scrie un siropel,
Să te faci bine cu el.
(Doctorul)

Dintr-o tolbă uriaşă
Scrisorele el nu lasă,
Ne anunţă că a sosit
Pacheţelul mult dorit.
(Poştaşul)

Cu undiţa stă să prindă,
Peştişorul năzdrăvan,
Care vrea să se scundă
Iute,sub un bolovan.
(Pescarul)

Ne învaţă să citim,
Să scriem,să socotim,
Vorbe bune să rostim
Şi cuminţi mereu să fim.

Cu bonetă şi halat,
Nu e doctor la palat,
Dar din mâna lui măiastră,
Iese pâinea cea gustoasă.
(Brutarul)

Şuieră în depărtare,
Abia –l vezi privind în zare,
Scârţâie tare pe şine
Când se opreşte lângă tine.
(Trenul)

(Învăţătoarea)

Sparge valul cât de mare,
Trece şi străbate oceane,
Nu se sperie de furtună
Lume multă el adună.
(Vaporul)

Cine împreună adună,
Ca să facă treabă bună,
Acul,aţa,forfecuţa,
Să fie gata hăinuţa.
(Croitorul)

Cu ciocan şi cleştişor,
Face mobila de zor,
Ne repară uşi ferestre,
Hai,ghiceşte,cine este?
(Tâmplarul)

Când talpa se dezlipeşte,
El,pantoful îngrijeşte,
Nu e doctor,nici brutar,
Se numeşte…Ştii…

Sus la munte ne păzeşte,
Turma de oi îngrijeşte.
Şi din fluier ne doineşte,
Cine-i?Chiar acum ghiceşte!
(Ciobanul)

(Cizmar)

Case-nalţă cu mistria,
Îşi arată meseria,
Cărămida potriveşte,
Gata-i casa,ia priveşte!

În costumele ciudate,
Pe sub ape-nvolburate,
Caută orice noutate.
Toţi copiii s-o aflăm,
Lucruri noi să învăţăm.
(Scafandru)

(Zidarul)

Sub pământ adânc coboară,
Din zori şi până-n seară.
Când urcă la suprafaţă,
Negru-i tot,pe mâini,pe faţă.
(Minerul)
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