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1. Un copil al cărui nume
Eu acuma nu vi-l spun
Socotea ades că-n lume
Joaca-i lucrul cel mai bun. bis

bis

2. Mulţi copii ale căror nume
Eu acum nu vi le spun
Socotesc ades că-n lume
Joaca-i lucrul cel mai bun.

bis

3. Dragi copii, din astă lume,
Acum tuturor vă spun:
Luaţi aminte de la mine,
Joaca-i lucrul cel mai bun! 
 

► Unde se joacă maimu
ţica printre liane? Găseşte 
3 litere în imagine şi scriele 
în căsuţe.  

Jucausii,
)

G ĂL

1. Un co pil- al că rui- nu me- Eu a cu- ma- nu vi-l spun

So co- tea- a des- că-n lu me- Joa ca-i- lu crul- cel mai bun,

So co- tea- a des- că-n lu me- Joa ca-i- lu crul- cel mai bun.

44&

Jucăușii

( de început )
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◙ Desenează chipurile mingilor. Completează modelul 
hainei şi colorează.

► Fă echipă cu colegul/colega de bancă. Alegeţi împreună 
două rânduri. Pe aceeaşi carte, vânaţi şi încercuiţi (în cea 
mai mare viteză) literele „j“ şi „J“.  „Câţi fraţi deai mei deghizaţi se ascund în imagine?“

 

Jocul este veşnic tânăr şi nu are astâmpăr deloc. 
Zici că are jăratic sub tălpi, nu stă niciodată în loc. Năs-
coceşte neîncetat jocuri şi jucării pe care le scoa-
te din jobenul său fermecat, ca un jongler adevărat.

Joi poate fi la noi, dar mâine îl găseşti în Jamaica, 
la Polul Nord sau în junglă... oriunde sunt copii care  
să se joace doresc şi care pe la ei îl poftesc. 

Jerseul său este viu colorat, jumătate în dungi şi ju-
mătate-nflorat. Are veşnic genunchii juliţi şi cârlion-
ţii zburliţi! 

Îi plac dulciurile, cu bomboane se delectează, iar 
când doarme, tot jocuri şi jucării visează.

N-are jucării la-ndemână? Rapid inventează. Îşi 
trans formă pe loc o nuia de alun într-un „cal şturluba-
tic“, parcă hrănit ca-n poveşti cu jăratic. Cu el aleargă, 
zici că zboară hăt-departe, în zări, scoţând jerbe de 
scântei pe nări.

S-a jurat să rămână în Tărâmul Copilăriei pen-
tru totdeauna şi ne-ndeamnă întruna:

– Hai la joc, hai la joc,
Să nu-mbătrânim deloc!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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1. Acul harnic, mititel, 
Trage aţa după el,
Şi-alergând ne spune-aşa:
„Bună-i meseria mea!
Tra, la, la, la, la, la,
Bună-i meseria mea!“

2. „Orice lucru mi-e pe plac,
Eu sunt cel mai harnic ac.“
Acul harnic, mititel,
Trage aţa după el.
„Tra, la, la, la, la, la,
Bună-i meseria mea!“

Acul

◙  Cei doi fraţi arici au aceeaşi meserie. Numeşteo.
► Oare ce înseamnă să stai ca pe ace? Trage cu ochiul la răspuns.
☻ Găseşte cele 5 feluri de ace din desenul de mai sus.

mf

1. A cul- har nic,- mi ti- tel,- Tra ge- a ţa- du pă- el,

Moderato 

Și-a ler- gând- ne spu ne-a- șa:- Bu nă-i- me se- ri- a- mea!

Tra la la la la la, Bu nă-i- me se- ri- a- mea.

24&

Acul

( joc muzical )
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1. Iepuraşi, fugiţi acum, iepuraşilor,
Hai la crâng, nu staţi în drum, iepuraşilor,
Vânătorul dacă vine, iepuraşilor,
N-are să vă fie bine, iepuraşilor.

2. Să v-ascundeţi mai curând, iepuraşilor,
Vin copoii toţi lătrând, iepuraşilor,
Vă iau urma şi v-alungă, iepuraşilor,
Hai, fugiţi, să nu v-ajungă, iepuraşilor.

3. Vânătorul pune-apoi, iepuraşilor,
Puşca ţintă drept în voi, iepuraşilor,
Glonţul vâjâie şi zboară, iepuraşilor,
Face: paf! şi vă omoară, iepuraşilor.

► Ajuto pe mama iepuroaică să ajungă la iepuraş înainte 
săl descopere vânătorul.

lepurasii,
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Iepurașii

Versuri: G. Coșbuc
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Hai să ne ju căm,- Să ne le gă- -

Repejor 

năm, Tot me reu- să ne-a vân- -

tăm, Sus la cer zbu răm.-

34&

Leagănul
( Joc muzical )
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Hai să ne jucăm,
Să ne legănăm,
Tot mereu să ne-avântăm,
Sus la cer zburăm.

Leaganul
)

Soa re- le- ră sa- re- Pes te- munţi și văi,

Clo po- ţe- lul- su nă- Glas de zur gă- lăi.-

24&

Clopoţelul sună
( joc muzical )
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Soarele răsare
Peste munţi şi văi,
Clopoţelul sună
Glas de zurgălăi.

Clopotelul suna
)

,
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1. Cu mic, cu mare, hai
Veseli să zburdăm,
Cu mingea noastră,
Hai să ne jucăm.

Refren :
Na ţie, dă-mi mie,
Uite, uite-aşa!
Hai prinde-o bine,
Vezi de n-o scăpa!  

2. Haideţi la joacă,
Zăpada s-a topit!
Şi ghiocelul
Iarăşi s-a trezit!

Cu mingea

1. Cu mic cu ma re,- hai, Ve seli- să zbur dăm,

Cu min gea- noas tră- Hai să ne ju căm.-

24&

Cu mingea
( joc muzical )

&
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◙  Numără mingile din fiecare fel. Scrie numărul obţinut în 
căsuţa care îţi arată cum se foloseşte mingea.

+ =

►

►

►

Obiecte necesare: câte o minge la fiecare doi copii.
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1. Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ!
Noi suntem şoricei,
Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ!
Mici, tare frumuşei. 
Mama noastră ne tot spune:
„Aveţi grijă, dragii mei,
Că pisica-i urâcioasă
Şi mănâncă şoricei.“

2. Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ!
Noi suntem şoricei,
Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ!
Mici, tare frumuşei.
Când pisica nu-i acasă,
Şoriceii sar pe masă,
Când pisica se întoarce
Vai, vai, vai, ce le mai face!

Chit, chit!, ,

◙  Desenează 
 o pisică de

  GROAZA ! ! ! 
-

mf

1. Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ! Noi sun tem- șo ri- cei,- Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ! Mici, ta re-

Moderato 

fru mu- șei.- Ma ma- noas tră- ne tot spu ne:- A veţi- gri jă,-

dra gii- mei, Că pi si- ca-i- u râ- cioa- să- Și mă nân- că- șo ri- cei.-

24&

Chiţ, chiţ!
( joc muzical )
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Po dul- de pia tră- s-a dă râ- mat,-

C-a ve nit- a pa- și l-a lu at,-

Vom fa ce- al tul- pe mal în jos,

Al tul- mai trai nic- și mai fru mos.-

24&

Podul de piatră

Joc muzical
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Podul de piatră  s-a dărâmat,
C-a venit apa  şi  l-a  luat,
Vom face altul pe mal  în  jos,
Altul mai  trainic  şi mai  frumos.

► Podul se prăbu
şeşte! De câte                
ai nevoie ca săl 
repari? 
Îţi va fi mai uşor 
dacă le desenezi. 

Podul de piatra
)


