
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXAREA SI CONSOLIDAREA SUNETULUI “R” 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 



 

                                     LA ZOO  - 1 – 

 

Rândunica colorată 

Stă cuminte pe o cracă,  

Ciripeşte păsăreşte, 

Primăvara o vesteşte. 

 

Rinocerul renumit 

Scoate cornul ascuţit. 

Riri, papagal vestit 

Rârâie..şi-a şi vorbit… 

 

Crocodilul “Cro-cro-cro “, 

Trece apa dincolo, 

Crapă pietrele că-i greu 

Verde- crocodilul meu-. 

 

Racul strange încruntat 

Cleştii roşii, supărat, 

Crede că merge-napoi 

Si s-ascunde-acum de noi ! 

 



                              LA ZOO – 2 – 

 

 

 

Râsul râde prin zăbrele 

Vrând să scape printre ele, 

Si pândeşte clipa-n care 

Ar porni în evadare. 

 

Ursuleţul “Mor-mor-mor “ 

De fructe îi este dor, 

Si cu gândul doar la mure 

Vrea să fugă în pădure ! 

 

Iar mistreţul cu rât gros 

Grohăie cam zgomotos, 

Se gândeşte ore-n şir 

La catstronul plin cu jir ! 

 

 

 

 

 



                                  VEVERIŢA 

 

 

Veveriţa cea isteaţă 

Se trezeşte dimineaţă. 

E grăbită, de cu zori 

Căci are vizitatori. 

 

Sunt şcolari şi grădinari 

Si mai mici dar şi mai mari. 

Rând pe rând vor să-i vorbească 

-Veveriţa s-o cunoască! 

 

Rareş vrea să-i dea alune, 

Radomir, nişte nuci bune, 

Chiar şi Crina cea fricoasă 

Nişte seminţe îi lasă. 

 

Veveriţa-i fericită, 

Roade-alune,mulţumită, 

Sare-n sus din creangă-n creangă, 

Zburdă,râde şi aleargă! 

 



 

                               GÂLCEAVA 

 

Rică – papagalul roşu 

Se tot ceartă cu cocoşul. 

Sunt vecini, pe-acceaşi scară, 

Doar o cuşcă îi separă. 

 

Rică-ar vrea să aibe creastă. 

-Asta-i o idee proastă-, 

E tare invidios 

Pe cocoşul mofturos. 

 

Si cum este rârâit 

Pe cocoş l-a cam stârnit. 

“Cucurigu-cucurig  

Vezi c-acuma mă aprind 

 

Vreo trei-patru vorbe-ţi zic, 

Şi-aşa nu vorbeşti nimic. 

Hai să facem o prinsoare 

Care zice “ r“ mai tare. 

 



Zi-l pe “ r“ de poţi mai bine, 

Dacă vrei să fi ca mine, 

Să ai creasta ca un val, 

De nu, rămâi…papagal… ‘’! 

 

 

 

                                         RIKI   

 

 

“Ri-r-ri şi ra-ra-ra ‘’, 

Papagalul râde-aşa. 

Cu penaj multicolor 

Papagalul vorbitor. 

 

Răducu vrea să-l imite 

Cu sunete potrivite: 

“ Ra-ra-ra şi ri-ri-ri“ 

Doar,doar Riki va vorbi ! 

 

 

 

 



                                        RADA 

 

Rada – capra lui Romică 

Sare gardul, fără frică. 

“ Un-doi-trei, hei-rup,hei-rup 

Vai de mine, am să-l rup !” 

 

Din fire e curioasă 

Căpriţa cea curajoasă, 

Vrea să pasc iarbă grasă 

Din curtea de lângă casă. 

 

Sare de pe trambulină 

Drept pe iarbă, în grădină. 

Insă când se dumireşte 

C-a rupt gardul, pe hoţeşte 

 

Vrea să fugă, de cu zor, 

Numai că, domnul Azor 

Ascuns, după o căpiţă 

A şi prins-o de….codiţă ! 

 

 



                                    RAŢA RETA 

 

 

Raţa Reta pleacă-n grabă 

Să adune din ogradă 

Puişorii rătăciţi 

Printre garduri risipiţi. 

 

Se anunţă o furtună, 

S-a-norat, nu-i vreme bună, 

E tare primejdios 

Norul acesta-ntunecos. 

 

Işi numără de trei ori, 

Trei comori, trei puişori, 

Cu aripa-i ocroteşte 

Căci pe ploaie, se răceşte ! 

 

Îi zoreşte spre ghereta 

Rând pe rând, răţuşca Reta. 

“ Mac-mac-mac, toţi la coteţe“ 

Cu grunţe să-i răsfeţe ! 

 



 

                                     RACUL 

 

Racul roşu dă-napoi, 

Merge-n spate, nu ca noi. 

Un pas înainte, doi, 

Si-napoi trei, că-i greoi ! 

 

Rar şi tacticos, săracul, 

Nu prea-naintează racul, 

Cum se ştie-n spate merge 

Cleştii-şi trage cu nădejde. 

 

E şi un proverb celebru 

Pentru unii dintre noi: 

“ Să nu mergi, aşa, ca racul  

Si să dai doar înapoi !” 

 

 

 

 

 

   



                                    FORMELE 

 

Formele i-au trebuit 

Lui Rareş la construit. 

Ieri vorbea cu Petrişor 

Despre forme, rostul lor… 

 

Patru linii-au desenat 

Şi-un pătrat au proiectat. 

Rombului i-au trebuit 

Alte linii de unit. 

 

Pentru cerc, le-a fost uşor 

Cu compasul rotitor. 

La dreptunghi au măsurat 

Cu rigla, neapărat! 

 

Iar triunghiul ascuţit 

Din trei laturi, construit, 

L-a urcat, trumfător 

Pe casa piticilor. 

 

 



Formele au rostul lor, 

Rânduite cu mult spor, 

Trepte, scări, pereţi şi grinzi 

Intr-o casă le cuprinzi ! 

 

        

                             RONDUL CU FLORI 

 

 

Pe rondul cu floricele 

Au răsărit trei lalele. 

Toate-s roşii, graţioase, 

Parfumate şi frumoase. 

 

Trandafirul, mândru foc, 

Le priveşte din mijloc: 

-Floare mai frumoasă nu-i 

Locul I e doar al lui-. 

 

Cine îndrăzneşte oare 

Tronul, ca să i-l doboare, 

Doar de ghimpi va avea parte, 

Să ştie florile toate ! 



 

Garofiţe roşii albe, 

Narcise-mpletite-n salbe, 

Bujorei şi viorele 

Rondu-ntreg de floricele, 

 

Fiecare floare-n parte 

Frumuseţea vrea s-arate. 

Fine, dulci, mirositoare, 

Imi e dragă orice floare !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   CULORILE NATURII 

 

Rareş merge la pictură. 

Se inspiră din natură. 

Apă, pensulă-acuarele 

In ghiozdan nu sunt prea grele. 

 

Cerul - locul unde astrul 

Străluceşte, e albastru. 

Pete gri, pale culori 

Le-a folosit pentru nori. 

 

Stele, jucăuşe, vii 

Albe-n tonuri argintii. 

Soarele strălucitor 

-Galben, roşu, bicolor-. 

 

Pentru pădure, el crede 

Cel mai bine merge verde. 

-Maroniul, pe cregnuţe 

Roz, pe câteva frăguţe-. 

 



Flori frumoase umplu coşul. 

Predominant este roşul. 

Papagalul cel zglobiu 

L-a pictat portocaliu. 

 

Ciocul berzei, e la fel, 

Pupăza, cu moţ rebel, 

Vrăbiuţe, potârnichi 

Colorate-n tonuri şic. 

 

Această coloratură 

Preţuită în pictură, 

Ne-o oferă-n stare pură 

Din belşug, mama Natură!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     FRUCTELE TOAMNEI 

 

Roşu este mărul bun, 

Mereu în ghiozdan îl pun. 

Pe la şapte, mai pe seară, 

Ronţăi, dulce, câte-o pară. 

 

Prune coapte-n crengi atârnă, 

Vara a rămas în urmă. 

In grădini, culegători 

Veseli, lucrează de zor. 

 

Gem în grămezi, merele, 

Roşii, coapte, vesele. 

Pere lungi, mari şi gălbui, 

Se rup pomii sub gutui. 

 

Printre frunze, sub uluci,  

Crapă paşii peste nuci, 

Hrănitoare, tari, lemnoase, 

Nucile ne-aduc foloase. 

 

 



Toamna vrea să ne înfrupte 

Rând pe rând, cu-atâtea fructe. 

Preţuindu-le pe toate, 

Fructelele-aduc sănătate !. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIXAREA SI CONSOLIDAREA SUNETELOR “S -Z “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                                     ŢESTOASA    

   

 

Sisi e ţestoasa care 

Are carapacea tare, 

Su-su-su, agale suie 

Spre casă, pe cărăruie. 

 

So-so-so, ce somn îi este, 

Am să-i spun, spun o poveste, 

Obosită de pe drum 

O s-adoarmă chiar acum. 

 

Su-su-su, ce supărată 

E ţestoasa alintată. 

Carapacea-i tare grea, 

‘’Su-su-su ‘’suspină ea ! 

 

 

 



 

                                LA ZOO – 3 – 

 

 

Mazilu, Zoe şi Zina 

-care este şi mezina-, 

De cu zori, cu prima rouă, 

Au plecat grăbiţi la Zoo. 

 

Zgribuliţi dar zâmbitori 

Primii, s-ajungă, de zor, 

Au aflat de la Zamfir 

-Zece animale noi azi vin-. 

 

Zimbrii, zebre, zibeline, 

Viezuri, câteva feline, 

Egrete-n culori roz-albe 

Pupeze, la gât cu salbe, 

 

Pe Zoe, nimeni n-o-ntrece, 

A numărat peste zece, 

Sunt cincizeci de animale, 

Alte zece cuşti sunt goale. 



 

De la ghizi, ei au aflat 

Că maimuţele-au plecat 

In Zair sau Zambia, 

Unde-i mai caldă clima !. 

 

 

                           DE  NOTA  10 

 

Zece e un număr care 

Am zice că-i de valoare. 

Zece degete nu-s oare 

Mâini dibace, lucrătoare ? 

 

De asemeni, la picioare 

Zece degete-n plimbare, 

Zăbovind cu săniuţa 

Prin zăpadă, huţa-huţa ! 

 

Azi la şcoală, 10 ţine 

Locu-ntâi, deci “ foarte bine“, 

Ca să pot pe toţi întrece 

Sunt elev de…nota 10 !. 



 

                                 ZARZĂRUL   

 

Dimineaţa-n zori de zi, 

Zizica şi alţi copii 

Năzdrăvani  se-ntrec şi-aleargă, 

La zarzăr, să îl culeagă ! 

 

Galbene, roz, mari şi coapte, 

Zemoase, aproape toate, 

Cu miez dulce-acrişor, 

Copiii culeg de zor. 

 

Zburdalnic, un bărzăune 

Zgomotos în grabă spune: 

“ Jos din zarzăr, fuga, zdup, 

Ies albinele din stup!”. 

 

Imbulzindu-se, zorit, 

Toţi copiii au fugit. 

O fi bună-o zărzărică 

Dar de-albine, le e frică. 

 



 

In zumzet, zeci de albine, 

Două roiuri mari şi pline, 

Din zarzăr, culeg cu spor, 

Zahăr pentru mierea lor !. 

 

 

 

                                COLINDE SI ZURGĂLĂI 

 

 

In miezul zilei de iarnă 

Când zăpada stă să cearnă 

Lungi troiene pe cărări,  

Se aud colindători. 

 

Este ziua de Ajun 

Când soseşte Moş Crăciun, 

Zeci de zurgălăi, în zare 

Prăznuiesc  Ziua cea mare! 

 

Calzi şi rumeni, cozonacii 

Aburesc în spate sacii 



Gospodinelor ‚nalte şi zvelte 

Colindând  şi ele-n cete! 

 

Cu obrazu-nbujorat, 

O fetiţ-a colindat 

Prima dată-n viaţa ei, 

Şi-a primit şi zece lei. 

 

E zarvă mare în sat,  

S-a pornit pe colindat, 

Copii, fete şi flăcăi, 

Zornăiesc din zugălăi!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDAREA SI FIXAREA SUNETULUI”Ţ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

                                    MUZICANŢII 

 

 

 In taraful lui Ioniţă 

Muzicanţi de ‘naltă spiţă. 

Interpretul principal 

-Ţiţi, cântă la ţambal-. 

 

Cu beţe ţinute-n tolbă, 

Ţonţonel, cântă la tobă. 

Gheorghiţă înalţ-un ton, 

Prelung, la acordeon. 

 

Biţă, la vioară-nvaţă, 

In taraf, el stă în faţă, 

Ţiţi însă, la ţambal 

Cântă exepţional !. 

 

 

 

 



 

 

                                      ŢONŢONEL 

 

Gheorghiţă-are un căţel 

Şi îl cheamă Ţonţonel. 

Cu bucle negre, drăguţe, 

Pete albe pe lăbuţe, 

 

Este creţ şi zdrenţuros, 

Mic dar tare fioros. 

Latră tare, latră bine, 

Hoţii la distanţă-i ţine. 

 

Ţupa-ţupa, să se plimbe, 

A-nvăţat să facă tumbe. 

Ţanţoş şi isteţ căţel, 

Ne e drag la toţi de el !. 

 

 

 

 

 



 

 

                              HOŢOMANA DE PISICĂ 

 

 

Dup-un colţ micuţ,micuţ, 

S-ascunde un şoricuţ. 

Chiţăind, de dimineaţă 

Că e frig şi că îngheaţă. 

 

Cocoţată  pe sobiţă, 

Pisica dă din codiţă: 

“Chiţăilă, hai aici, 

Că e cald printre pisici!”. 

 

Ţop,ţop, pe sobă se-nalţă 

Lângă pisicuţa hoaţă. 

Cu un laţ lung de mustaţă 

“Haţ ! “ pe şoarece-l-înhaţă !. 

 

 

 

 



 

 

                                       ŢURŢURELE   

 

 

Sub o grindă-nţepenit 

S-a ivit un ţurţure. 

Îngheţat şi înţolit 

Cu fulgi mari, de-o mantie. 

 

S-a-nteţit, ca din senin 

Un îngheţ, după o ploaie, 

Turţurele de-apă plin 

Grinda-n faţă o îndoaie. 

 

Însă, dis de dimineaţă 

Soarele – un mare hoţ 

Ţurţurele îl dezgheaţă, 

Să-i mai taie-un pic din…moţ !. 

 

                

                     

 



                                 SORICELUL ŢIŢI 

 

Ţiţi – şoricel fricos 

De spaimă, aţa a ros 

Din căciula deşirată 

Lăsată de Ţuţu-n vatră. 

 

Ţiţi-i micuţ, cât un boţ 

Dar se furişează, hoţ 

Ascuns bine, de o pânză 

Ronţăie niţică brânză. 

 

Fricos să nu-l prindă Ţuţu 

Că i-a ros cu dinţii moţul 

Hoţomanul şoricel  

S-a ascuns în colţ la el. 

 

Chiţăind, s-a încurcat 

-Aţe-n moţul deşirat- 

Si sughite, sărăcuţul 

In cursă, că-l prinde Ţuţu ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

FIXAREA SI CONSOLIDAREA SUNETELOR 

“GHE,GHI,CHE,CHI” 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

                                ANGHELINA 

 

Anghelina are-un chip 

Foarte plăcut la privit, 

Gene lungi, cochete, fine 

Cu clipiri ca de feline. 

 

De la mama a luat, 

Ochi de chihlimbar curat, 

Pasul fin şi chibzuit 

De la tata l-a primit. 

 

De la unchiu-a moştenit 

Părul des, blond, aurit. 

Iar de la bunica ei 

O…pereche de cercei ! 

 

 

 

 

 



                             MICHINEAŢĂ 

 

Cel mai mult lui Michineaţă 

Îi place să-n-vârtă aţă, 

Ghemuind un ghemotoc 

In ghereta din mijloc. 

 

Cu gheruţele-ascuţite 

Motanul învârte iute 

Aţa-un ghem, după alt ghem 

E ocupat când îl chem ! 

 

Ghinionul e că-ncurcă 

Aţa-n gheare-n pat când urcă, 

Michineaţă-i ocupat 

Nu la somn, la…deşirat ! 

 

                  

 

 

 

 

 



 

                                   LA PATINAJ 

 

Gheorghe şi Gherghina-nvaţă 

Cu patinele pe gheaţă. 

Au ghetuţe dichisite 

Cu lamele ascuţite. 

 

Jocul gheţii îl învaţă, 

Nasul nu le mai îngheaţă. 

Cu-ochii –atenţi privesc să vadă 

Luciul gheţii, să nu cadă. 

 

Echilibrul este cheia 

Pe gheaţă, pentru aceia, 

Prichindei şi iubitori 

Ce se cred patinatori. 

 

Si-au lăsat ghiozdanul doar, 

Să meargă la patinoar. 

Cu patinele cochete 

Mânuşi,fulare , jachete … 

 



In perechi, strânşi de mânuţe 

Cu-ochelari şi căciuliţe, 

Gheorghe şi Gherghina-nvaţă 

Primii paşi…chiar şi pe gheaţă ! 

 

                               

                               UNCHIUL TACHE 

 

Tache, unchiul cel iubit 

E un schior renumit. 

Are ghete speciale 

Prinse-n schiurile sale. 

 

Ochelarii mari, caschetă, 

Fular, mânuşi şi jachetă, 

Gerul nu-l simte când zboară 

Jos pe schiuri când coboară. 

 

Chipul nu se vede bine 

Pe pârtii de fulgi mari,pline 

Chiar aş vrea şi eu să zbor 

Ca el, să ajung schior ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXAREA SI CONSOLIDAREA SUNETULUI „ C” 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                   BROTACUL SI RAŢELE 

 

Intr-un crâng stufos, din lac 

Capu-şi scoate un brotac, 

Cu ochi bulbucaţi, mirat 

Că din somn a fost sculat. 

 

Brotăcel s-a înverzit 

Supărat c-a fost trezit 

De-un cârd de raţe pe lac, 

Care tot cântau”mac - mac “! 

 

“ Oac-oac-oac , plecaţi odată, 

Cu gâlceava blestemată !”, 

“Dar ce ,domnule Brotac, 

Te-ai făcut stăpân pe lac? 

 

Asta chiar c-a pus capac 

Să te crezi stăpân pe lac, 

Caută alt loc, prin stuf”, 

Zise raţa cu năduf. 

 

Măcănind gălăgioase, 



Raţele, în cârd, voioase, 

Se tot bălăcesc pe lac 

Nici habar n-au de brotac !  

 

 

                                       CUCUL 

 

Cocoţat cuminte-n nuc, 

Pe o creangă, stă un cuc. 

„Cu-cu”-n sus şi ‘’cu-cu’’-n jos , 

Cucuieşte curajos ! 

 

Şi-a găsit cumva un truc 

Să nu mai stea “singur-cuc „. 

Să cânte într-una „cu-cul” 

Până s-o-nprieteni cu…nucul ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             COCOSTÂRCUL 

 

Cocostârcul Corcodel 

Cu picioare lungi cât el, 

Se apleacă, cocoşat 

Să caute de mâncat. 

 

Lăcuste, cosaşi şi râme 

Pentru puişori sunt bune. 

Insecte a adunat 

Tocmai bune de mâncat. 

 

Ciocul lung dar delicat 

De îndată a cărat 

Câteva cutii şi-un sac 

In cămară, lângă pat. 

 

Cum-necum, totu-i curat, 

Crengi uscate-a adunat 

Cuibul şi-a dereticat, 

Cocostârcul ocupat. 

 



Puişorii, cocoţaţi, 

Si pe capete pătaţi, 

Mândri, clămpănind din cioc 

Cuibul lor poartă noroc  ! 

 

 

                                  CRONCANUL 

 

“Crau-crau-crau”, croncanul cântă 

Şi cu trilul se încântă. 

Se crede privighetoare 

Ca arate, cântă tare. 

 

Cum nimeni nu îl ascultă 

Casa-şi lasă şi se mută 

Pe o creangă, lângă crâng 

Să se tânguie-ndelung… 

 

Cum n-a avut încotro, 

S-a mutat iar dincolo, 

De pe creangă, pe pridvor, 

C-a zărit un spectator. 

 



Cucul calm dar necăjit 

Căci din somn a fost trezit, 

Pe croncan l-a pus la punct : 

“Eşti cu vocea la pământ “ ! 

 

 

                                      CALISTRAT 

 

Calistrat- cocoşul meu, 

Mă trezeşte-n zori mereu. 

“ Cucurigu“ a cântat, 

Toată casa a sculat. 

 

Ca un ceas deşteptător 

Dă trezirea tuturor, 

Curci, găini,porcul grăbit 

Din coteţe au ieşit. 

 

Vară, iarnă, Calistrat 

Nu s-opreşte din cântat, 

Creasta-i încreţeşte frigul 

Dar tot strigă “cucuriguuu“! 

 



                                 CASTANELE 

 

La casa lui Cristian 

S-a copt bine un castan. 

Poc-poc,poc,grăsanele 

Cad pe jos castanele ! 

 

Toţi copiii le adună, 

Cete-cete, împreună 

Să le coacă în cuptor 

-Serbarea castanelor-. 

 

La casa lui Cristian, 

E serbare-n acest an. 

De castane-i plin tot locul 

Poc-poc-poc, începe jocul ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FIXAREA SI CONSOLIDAREA SUNETULUI ‘’L’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  FLORĂREASA LILI 

 

Galbene, roşii sau albe, 

In culori şi tonuri calde, 

Mângâiate de lumină, 

De lalele-i curtea plină. 

 

Liliana – florăreasa – 

Cu flori multe-şi umple masa. 

Le-a cules pe lună plină 

Chiar aseară, din grădină, 

 

Şi le vinde-n colţ, la piaţă 

Lunea, dis de dimineaţă. 

Găleţi pline cu lalele 

Dar şi alte floricele, 

 

Liliac şi panseluţe, 

Gladiole, garofiţe, 

Zambile şi albăstrele, 

Cel mai mult însă…lalele! 

 



 

                                     LUNA 

 

Luna-şi pleacă liniştită 

Genele, ca să se culce, 

Cască lin, zâmbeşte dulce, 

Şi la locul ei se duce. 

 

Luminând în noapte cerul 

Luna-ndură chiar şi gerul. 

N-are plapumă şi-şi lasă 

Capul gol, că e frumoasă. 

 

Locuind la înălţime 

Cu steluţele-vecine, 

Luna albă,luminoasă 

Liniştită pleacă-acasă. 

 

Lăsând loc liber la soare, 

Luna plină, călătoare 

Doarme-n zi, noaptea luceşte 

Pe soare nu-l întâlneşte ! 

 



                                 LIBELULA 

 

Limpede şi clară,luna 

Luminează îndelung 

Zborul lin al libelulei, 

-Drumul nopţii este lung-. 

 

Pâlpâind din aripioare 

Ocoleşte lacul, blând 

Pe aleea lucitoare 

Stele  line cad  plângând ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      LILICA 

 

La lumina liniştită, 

Lina împleteşte lâna. 

Lungi fuioare plămădeşte 

Nepoţicii ei, căciula. 

 

Şi-un fular vrea să-mpletească 

Alb, pufos şi mlădios 

Frigul ca să-l potolească 

La şcoală mergând pe jos. 

 

De la Lina pân’la şcoală 

Lilica face ocol. 

O să-ngheţe, mititica 

De-o pleca cu capul gol ! 

 

 

 

 

 

 



 

                                 GÂSCULIŢELE 

 

Lipa-lipa pe-nserate, 

Gâsculiţele, surate, 

Pornesc spre lac,lip-lip-lip 

Să se răcoreasc-un pic. 

 

Lila,Lala şi Lilica 

Nu ştiu ce înseamnă frica. 

Lacul e adânc, de fel 

Fără teamă sar el. 

 

Şi plutesc,înoată lin, 

S-ar mai bălăci puţin… 

Doar că luna-ncet se lasă: 

“Lip-lip-lip, haidem acasă”!. 

 

 

 

 

 

 



                               SOLFEGIEM 

 

Le-le-le şi la-la-la 

Să-ncepem cu nota La, 

Să solfegiem, în ton 

La-la-la-n diapazon. 

 

La-la-la şi lin-lin-lin, 

Alinuţa şi Alin 

Învaţă acum la şcoală 

Prima notă muzicală. 

 

Do-Re-Mi-Fa-Sol-Si-La 

Apoi Si şi la-la-la, 

Cheia Fa şi cheia Sol 

Notele-s pe placul lor. 

 

Portativ se cheamă locul 

Notelor, ce-animă jocul, 

Dansul, melodia, cântul 

Notele-s precum cuvântul. 

 

 



Chiar de nu le-am învăţa 

Notele-a solfegia, 

Tot ne vine a cânta 

Li-li-li şi tra-la-la! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FIXAREA ŞI CONSOLIDAREA SUNETELOR ‘’F,V’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

                                        IARNA 

 

Viforul suflă-n ferestre, 

Fulgii fini cern peste creste. 

Praful alb, ca de făină, 

De zăpadă-i  coasta plină. 

 

Flori de gheaţă înflorite 

Pe la geamuri, zgribulite 

Fine falduri croşetează 

Zăpada-n perdele-aşează ! 

 

Falduri,falduri de omăt, 

Viscoleşte peste tot. 

Vântul fluieră-n ferestre 

In sobe, focul trozneşte… ! 

 

 

 

 

 

 



 

                                      VREJUL DE FASOLE 

 

Vrejul de fasole urcă, 

Falnic frunzele-şi bifurcă 

Pe un fin şi delicat 

Băţ, sub formă de arac. 

 

Florile-albe de fasole 

Inşirate pe corole 

Foşnesc, fluturând în vânt 

-Fraged bobul alb şi blând- 

 

Fără frică, floarea cade 

Făcând loc finelor roade: 

 

 

Boabe mici,înfofolite 

De flori albe ofilite, 

Se foşnesc, foşnind frivole 

Că au devenit…fasole ! 

 

 



 

                                   ZMEUL 

 

Fifi este finul meu, 

Fericit c-are un  zmeu, 

Fluturându-l, îl înalţă 

Pe un fir firav de aţă. 

 

Fratele lui Fifi, Ştef 

Este foarte înţelept. 

Face rost de-un  fir mai gros 

Lângă zmeul cu folos, 

Să nu-l sufle vântu-n sus 

Zmeul să se lase dus. 

 

Astfel, fraţii cei zglobii 

Fifi, Ştef dar şi-alţi copii 

Fericiţi c-a trecut greul 

Tot mai sus înalţă zmeul ! 

 

 

 

 



                                         ARBITRII 

 

Fluierul lui Floricel 

Scoate note fel de fel. 

La fotbal îl foloseşte, 

E arbitru, se făleşte ! 

 

Faultul şi-un pas forţat 

Şi-ndată a fluierat. 

Floricel, Ştefan şi Fifi 

Sfaturi dau, căci sunt arbitri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                                        SOLISTELE 

 

Vocea lui Vivi-i divină 

Şi cu Vera, că-i vecină 

-Cele două verişoare 

Scoală sala în picioare. 

 

Visează că-n viitor 

Soliste în corul lor 

Vor avea succes pe scena 

…Operei mari din Viena..! 

 

                               

 

 

 


