
Înaintea cui
trebuie să-şi 

scoată fiecare 
pălăria?

(Frizerul)

Cine le face pe
toate cu
măsură?

( Croitorul )

Stă cu spatele la 
rege

Dar regele nu se 
supără.

( Birjarul )

Două fete-mi poartă 
salbă

Una-i neagră, alta-i albă.
Ne-ncetat se tot alungă
Şi nu pot să se ajungă.

( Ziua şi noaptea )

Am o cloşcă,
C-o aripă neagră şi una 

albă.
Cu cea neagră îşi adună 

puii,
Cu cea albă îi împrăştie.

( Ziua şi noaptea )

Doisprezece fraţi 
aleargă

Anul cât este de lung;
Fug de zor prin lumea-

ntreagă,
Niciodată nu se-ajung.

( Lunile anului )

Un orb vede un iepure,
Un şchiop aleargă 

după el,
Şi un mut strigă

La un surd să-l prindă.
( Minciuna )

E o grădina mândră, 
semănată

Cu poezii, cu glume și 
povești,

Dar nu se lăsa lesne vizitată
Decât când știi, copile, să 

citești.
(Cartea)



Am un brâu 
vărgat
De cer

spânzurat.
(Curcubeul)

Nu-l întrebi
Și îți răspunde

Cauți în jur
Și nu știi unde.

(Ecoul)

La cap pieptene,
La trup pepene,
La coadă secere,

La picioare 
rășchitoare.

(Cocoșul)

Peste tot găsești în 
lume

Cinci frați cu același 
nume.

(Degetele)

Arunci sus, îi alb
Pică jos, îi galben.

(Oul)

Câmpul alb, oile negre
Cin-le vede nu le 

crede,
Cin-le paște le 

cunoaște.
(Scrisul)

Am o casă văruită
Nicăieri nu-i găurită.

(Oul)

Iat-o nu-i!
Dacă nu-i

Nici eu n-o spui.
(Scânteia)



Ce se leagă cu 
gura

Și nu se dezleagă
cu mâna?
(Vorba)

Năframă
vărgată

Peste mare-
aruncată.

(Curcubeul)

Este un lucru
Pe care unii îl 

au întreg,
Alții pe jumătate

Iar alții deloc.
(Părinții)

Îți vorbește
Și turcește,

Și-orice limbă
nimerește.

(Ecoul)

S-a făcut de când e 
lumea

Și va fi cât va fi lumea.
(Drumul)

Cine te-ngână
Și nu te superi?

(Ecoul)

Murgul rage
În pârloage,
Lelea-ngână
În grădină.

(Ecoul)

Este un om cam ciudat:
Vara-n cojoace-mbrăcat,

Și iarna gol, despuiat.
( Ştiuletele de porumb )



De pe câmp eu 

vin în şură,
Și din şură în 

hambar;
Şi apoi în casă,

Nelipsit la masă.
( Grâul )

Cetate albă,
Stă într-un 

picior, în iarbă.

( Ciuperca )

Clopoțel Mititel,
Scoate capul din 

zapadă,
Primavara să o 

vadă.
( Ghiocelul )

Mică, roșie, parfumată,
Șade pe pământ culcată.

De copii e căutată
Şi cu mare poftă 

mâncată.
( Fraga )

Ce trăiește după 
moarte,

Și-altul vrea ca s-o tot 
poarte?

( Floarea )

Stejar verde, 
rămuros,

Vârfu- roşu, arătos,
Tare miroase frumos.

( Bujorul )

Cocoțate sus, pe sfori,
Noaptea ne ascundem 

fața,
Si când ne trezim în zori,

Spunem: Bună dimineața!
( Zorelele )

Cu picioarele în vânt
Și cu barba în pamânt.

( Ceapa )



Colorat, 

catifelat,
Parfumat şi 

înfoiat,
De spini este 

apărat.
( Trandafirul )

Vine moşul pe cărare,
Cu cojocul în spinare.

Și le spune tuturor:
- Mor, mor, mor și 

iaraşi mor!
( Ursul )

Casa mare-şi 
duce-n spate,

Pe tălpici 
adevarate.
( Melcul )

Un fus oţelit,
Cu zale gătit,
În apă trăit,

Pe masă sfârşit.
( Peștele )

E un mic aeroplan ,
Cu aripi de celofan.

( Libelula )

Are aripi,
Dar nu zboară,

Umblă fără sănioară,
Pe gheţuri şi prin zăpezi,

Mergi la Poli şi ai să-l 
vezi.

( Pinguinul ) 

Uite ce urechi mari are!
Nasul este şi mai mare!
Pe potecă merge-agale.

De îi stă un pom în cale,
Îl rupe ca pe o floare.

( Elefantul )

Mărgelat, înfoiat,
În ogradă respectat.

( Curcanul )



Cum se face 
diminieaţă,

Zboară cu coşul 
la piaţă,

Ca să cumpere 
dulceaţă.
( Albina)

Bate când e furios, 
Fără băț, e transparent, 

Astăzi adie frumos, 
Legănând frunzele lent.

(Vântul)

Uite-o foare 
zburătoare!

Are aripi colorate,
Colorate şi pudrate!

( Fluturele )

Ca o plasă din mărgele 
Cade pe culturi, prin 
vie; Din gheață, mici, 
măricele, Distrugând 

tot de pe glie!
(Grindina)

Licurici pe bolta mare, 
Apar noaptea când nu-i 

soare. Ceru-i ca un 
giuvaier, Dar în ziuă, 

toate pier!
(Stelele)

Uneori e alb-pufos, 
Alteori gri, încărcat, Cu 

picuri ce-i lasă-n jos, 
Apoi rostim: "A plouat!"

(Norul)

Rotundă, prin mii de 
stele, O marchiză printre 

ele, Se plimbă (N-are 
picioare) Până-n răsărit 

de soare!
(Luna)

Iarna-i palid sub un nor, 
Vara e dogoritor, 

Luminează și-ncălzește. 
Cine e? Haide, ghicește!

(Soarele)



Doi copii merg la 
școală, 

Unul intră-n clasă. 
Ia socotește-acum, 

Câți mai sunt pe 
drum?

(2-1=1)

La bunica în ogradă
Patru cățeluși fac zarvă. 

Azorel, mai supărat, 
Repede-a fugit în sat. Să
numărăm încă-o dată: 

Câți cațeluși sunt în 
ogradă?
(4-1=3)

Trei broscuțe stau la 
soare, Una în apă

sare. Acum privește 
spre mal, Câte 
broaște-au mai 

rămas?
(3-1=2)

Cinci petale floarea 
are. Una s-a scuturat. 

Câte au mai rămas?
(5-1=4)

Șapte struguri am 
cumpărat, Unul am 
mancât. Să-mi spui, 

frate, Au ramas doar...
(7-1=6)

Mama n-a-mpărțit 
frățește punga cu mere: 
Din șase unul mi-a dat, 

Câte au mai rămas?
(6-1=5)

Opt rândunici stau pe 
gard. Una a zburat, Se 

scaldă la soare. Câte mai 
sunt oare?

(8-1=7)

Nouă flori au răsărit, 
Una s-a ofilit. Ia să 
socotim din nou Au 

rămas doar...
(9-1=8)



Vrăbiuța are-n cuib 
Opt puișori gălbui. 

Vine, iaca, încă
unul. Câți sa fie 

oare...?
(8+1=9)

Șase peștișori înoată în 
acvariul de la poartă, 

Dar n-am numărat bine: 
Unul este-n plus, Ce 
bine! Socotiți acum, 

copii, 
Câti peștișori or fi?

(6+1=7)

Am luat de la 
alimentara șapte 

ciocolate-odată. Și 
una e la cuptor. Să

facă oare...
(7+1=8)

Din copac cinci mere 
am luat. Și unul l-am 

găsit pe cracă, În 
copacul de la poartă. 
Îmi puteți spune mie 

Câte mere am în cutie?
(5+1=6)

Pe-o crenguță stau la 
sfat două vrăbii și-un 

bondar. Scotește 
acuma, dragă, 

Câte sunt pe cracă?
(3+1=4)

Patru iepurași 
Mici și drăgălași 

Aleargă pe câmpie. Iaca 
unul vine! 

Câți iepurași pe câmpie 
Merg după merinde?

(4+1=5)

Două caiete am 
cumpărat, Tata unul mi-a 

mai dat. Și le-a pus 
deoparte. Câte sunt de 

toate?
(2+1=3)

O floare am desenat, 
Încă una am tăiat. Ia 

spune, Dane, 
Câte sunt de toate?

(1+1=2)



Miezul e floare 
spumoasă, 

Iar în jur frunze de 
varză!

(Conopida)

Copăițe cu bobițe, 
Agățate printre vite!
(Păstăile de fasole)

Am cămăși nenumarate, 
Le port toate îmbrăcate. 

Iepurașii când mă văd 
Să mă roadă se reped!

(Salata)

Sunt înaltă la început și 
scundă la final. 

Ce sunt? 
(Lumânare)

Ce e la finalul unui 
curcubeu? 
(Litera U)

Ce are brațe 
Dar nu poate bate din 

palme? 
(Ceasul)


