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O SCRISOARE DE LA MARE 
de Gica Iuteş

Dragă mamă, dragă tată, 
eu cu drag şi dor vă scriu 
prima mea scrisoare: tare e 
frumos la mare! Stăm la vila 
„Căprioara“ şi de sus, de la 
fereastră, vezi cât e de mare 
marea. Ba e verde, ba albas-
tră, iar acolo-n depărtare unde 
trec mereu vapoare, cerul e 
unit cu marea, într-o singură 
culoare. De te scoli de diminea-
ţă, ce minune îţi apare: crezi 
că Soarele răsare drept din 
mare... Mingea lui de foc, spre 
seară, parcă pleacă la culcare 
în adânc străfund de mare.

Plaja-i plină de copii; râs şi chiot, mingi, umbrele, găletuşe, lopăţele, 
şi la fiecare pas, vezi o pălărie mare şi-un costum frumos de baie, ca un 
câmp de floricele: e doamna învăţătoare! Zice că-s mâna ei dreaptă (şi mă 
strigă „ciocolată“). Eu îi păzesc pe cei mai mici, nu doar când sunt de ser-
vici. Trebuie să fim mereu după ei cu ochii-n patru. Să nu stea prea mult în 
soare, nici în apă toată ziua. Unul ţipă că i-e sete, altul găletuşa vrea, cu 
un peştişor în ea...

Astăzi însă stăm acasă fiindcă marea-i supărată. Clocoteşte-nfuriată 
ca magiunul pe care-l fierbea bunica în ceaunul ei cel mare. Da’ acuma ma-
rea-i neagră, valurile ca de spumă parcă-s căpcăuni cu barbă. Soarele, de 
frica lor, s-a ascuns şi el în nori. Plouă, plouă, 
ce furtună! Şi când plouă, bum, bum, bum, 
parcă îţi e nu ştiu cum! „Nu-i nimic, aşa-i la 
mare!“ – râde-a noastră-nvăţătoare. „Şi vă 
rog, nu-mi mieunaţi, ca nişte pisoi plouaţi! 
Mâine va fi iarăşi Soare!“ Astăzi, stăm fru-
mos acasă, facem lună-n dormitoare, scriem 
acasă fiecare o scrisoare de la mare.
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Eu cu dor şi drag închei prima mea scrisoare. Doamna-nvăţătoare 
doar un pic m-a ajutat la adresa de pe plic. Şi aştept răspuns cu multă, 
multă nerăbdare... Nu uitaţi, vă rog, adresa mea exactă de la mare: Ionescu 
Anişoara, Neptun, vila „Căprioara“.

 

1. Pe silabe. Uneşte cuvintele cu obiectele corespunzătoare, apoi 
desparte în silabe.

 FIŞĂ  DE  LECTURĂ 

Titlul: ..............................................................................................
Autorul: ..........................................................................................
Adresa ta: ........................................................................................
........................................................................................................

Mini-vocabular
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2. Alcătuieşte oral câte o propoziţie cu sensurile diferite ale cuvân-
tului „mare“.

3. De ce crezi că doamna învăţătoare o numea pe fetiţă „ciocolată“?

4. Detectiv. Găseşte intrusul!

5. Grilă de vacanţă. Scrie cu litere mari de tipar în fiecare pătrăţel 
de pe liniile orizontale numerotate. 

1. Oraşul unde copiii erau în tabără.
2. Numele vilei unde erau cazaţi.
3. Bum, bum, bum!
4. Face ca marea să devină agitată.
5. Numele fetiţei cu scrisoarea.
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CATALOGUL INTELEPT
de Crina Decusară-Bocşan

Catalogul înţelept
E cântarul cel mai drept:
În el notele nu sunt
Cifre, numere de rând.

Zece apare-n catalog
Când elevul ştie tot
Ce era de învăţat,
De scris ori de repetat.

Nouă şi zece-s fraţi
Învăţaţi şi cumpătaţi
Sunt făloşi în catalog
Când ocupă-ntregul loc.

Nota opt „bine“ înseamnă,
La „mai bine“ ne îndeamnă.
Şapte şchioapătă greoi
Nu e notă prea de soi.

Şase sare mai uşor
Pe fila de catalog:
Doar ceva-ceva să ştii
Nota şase vei primi.

Nota salvatoare-i cinci:
Cine a ajuns aici
De năpastă a scăpat,
Cu emoţii-a promovat...

Deci au fost note cuminţi
De la zece pân’-la cinci.
Celelalte patru mici
N-au ce căuta aici.

Ce să faci cu trei sau doi,
Că niciuna nu-i de soi?!
Ca să poţi să le goneşti
Trebuie să te-opinteşti...

Acum ştii că-n catalog
Toate notele au loc.
Se înscriu doar note mari
Pentru cei mai buni şcolari.

Mini-vocabular
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3. Detectiv în devenire. Descoperă mesajul secret urmărind in-
diciile.

 FIŞĂ  DE  LECTURĂ 

Titlul: ...............................................................................................
Autorul: ..........................................................................................
Versurile care amintesc un calificativ: .............................................
........................................................................................................
........................................................................................................

??

2. Surpriză! 
De ruşine, două note au 

fugit din poezie. Le poţi ghici?

1. Învăţător pentru o clipă
Cine vrea să fie învăţător pen-

tru un sfert de oră? Dacă vor fi mai 
multe cereri, se va trage la sorţi. 
Câş tigătorul va putea pune şi câ-
teva note (în carneţel). Încercuieşte 
notele pe care nu le-ai da copiilor.
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Au-miorlau 
    de Ion Crânguleanu

Au-Miorlau, motan vestit,
Ieri mi s-a căsătorit
Cu Miumila, domnişoară
Delicată şi uşoară
Ca un fulg pierdut în vânt
Alintat pân’ la pământ!

Nunta s-a lansat ca-n nouri
Cu briliante şi cadouri
Şi-au venit pisici vărgate
Cu mătăsuri, coafate,
Mustăţate pe la gură,
Ascuţite-n manichiură;
Aveau şaluri cu delicii,
Numai mofturi şi capricii,
Cu motani la mâna dreaptă
Şi valeţi care le-aşteaptă;
Câte-un ah în cer de gură
Prevestind vreo aventură.
... Nuntă mare, nuntă lungă –
Patru zile să n-ajungă...
Numai că ... Ah, n-aş mai spune!
Răul e urât pe lume.
Cum cântau, cum petreceau
Drept pe masă, din castel,
A sărit un şoricel!
Ce-a urmat! Dar ce-a urmat!
Imposibil de redat.
Toată hărmălaia-claie
Se pornise pe bătaie,
Pe potop, pe oase rupte,
Să se-aleagă, să se-nfrupte
C-o lăbuţă sau c-un fir
Din vestitul musafir...
  (Vol. „Alte bucurii pentru copii“)

Mini-
vocabular



53

1. Joc. Continuă ultimul vers! 
    ..........................
Iată, nunta pisicească
Nu e nimeni s-o oprească!
Au-Miorlau e neînfrânt,
Coada-i e ’nălţată-n vânt,
Cu mustăţi pân’ la pământ,
Nu spune ..........................

2. Dă titlul potrivit strofei de mai sus.

3. Numerotează imaginile în ordinea desfăşurării evenimentelor.

 FIŞĂ  DE  LECTURĂ 

Titlul: ...............................................................................................
Autorul: ..........................................................................................
Personajul preferat: .........................................................................

4. Spune-ţi părerea! 
Care crezi că este 

momentul cel mai 
important al întâmplării 
din poezie?
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