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O „lectură obligatorie”
Dragi părinți,

Veți găsi în paginile ce urmează o lectură obligatorie! Da, obligatorie și de făcut cu voce tare 
pentru copilașii dvs. care încă nu au deprins citirea versurilor. Căci e de neînchipuit ca un copil 
să ajungă măcar la grădiniță fără a cunoaște, prin intermediul vocii dvs. calde, Melcul supărat, 
Din oceanul Pacific, Pedeapsa mâței de Elena Farago sau, mai ales, Moș Crăciun cu plete 
dalbe. 

Cu toții le știm de la părinții și bunicii noștri, care la rândul lor le învăţaseră, pe unele, de 
la părinții și bunicii lor. Acest folclor, căci numai puține versuri din culegerea de față au autori 
identificabili, al copiilor înseamnă prima apropiere a celor mici de lectură, de ritmuri și rime, 
de minunea poeziei care ne înfrumusețează viața. 

Se poate ca, într-o viață agitată, dumneavoastră, dragi părinți și bunici, să mai fi uitat unele 
dintre aceste versuri nemuritoare. Cartea de față are scopul de a vi le reaminti, ca să le puteți 
transmite, adăugînd doza necesară de duioșie și ghidușie, micuților dvs. ascultători. 

Citiți-le, repetați-le cu voce tare în fața oglinzii ca să găsiți tonul potrivit, dar vă recomandăm 
să nu le recitați pur și simplu. Ci să le citiți celor mici, care este bine să vadă că aveți în mîini o 
carte, un obiect magic din care ies poezii și povești, un lucru frumos colorat și plin de surprize. 
Așa îl vor îndrăgi la rîndul lor. 

Citiți rar, pe îndelete, oprindu-vă să le spuneți celor mici ce este „luna nouă”, unde se află 
Oceanul Pacific, de ce e bine să se spele dimineața, cu grijă de a nu aluneca pe săpun ca bietul 
pitic. 

Magia copilăriei stă și în aceste versuri săltărețe care se vor așeza între amintirile cele mai 
dulci ale fiilor și fiicelor dvs. Mai tîrziu, vor cunoaște fabulele și baladele lui Topârceanu,  
pastelurile lui Alexandri, vor vibra la faptele lui Peneș Curcanul, ale eroilor din poemele lui 
Bolintineanu, ale lui Mircea cel Mare din Scrisoarea a III-a. Dar și atunci, și chiar mai târziu, 
cînd se vor găti La oglindă sau îi va vizita Sburătorul, micul pește ieșit din Oceanul Pacific, 
avînd înscris pe solzi simplul mesaj „te iubesc, nu mă uita” le va aminti vocea dvs. ca o muzică 
a Paradisului primilor ani din viață. 

Să vă bucurați pe deplin, alături de cei mici, de puritatea și armonia acestor simple și de 
neocolit poezii! Lectură plăcută!

Horia Gârbea
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Sfaturi pentru părinţi

Aceste versuri şi cântecelele ne-au înfrumuseţat copilăria, ne-au acompaniat jocurile 
alături prieteni şi, datorită lor, ne amintim cu plăcere clipele minunate când părinţii ne 
cântau pentru a ne distra, pentru a ne învăţa mai uşor diferite lucruri sau chiar pentru a ne 
opri din plâns.

Aceste versuri şi cântecele sunt ideale pentru a-i introduce pe cei mici în lumea lecturii.

Şi, pentru că orice text poate ajuta la dezvoltarea şi educaţia copiilor, iată câteva sfaturi 
pentru a profita la maximum de aceste momente.

Discutaţi cu copilul dumneavoastră. Cere-ţi-i părerea despre subiectul fiecărei poezii, 
întrebându-l, de exemplu: 
• Ţie cum îţi plac morcovii, cruzi sau gătiţi? De ce este bine să mănânci morcovi? Dar alte 

fructe şi legume? (Morcovelul)
• Când se coace grâul? De ce strânge furnica grăunţe? (Trei furnici)
• Ce se întâmplă primăvara? Ce schimbări vezi în jurul tău? (Firul de iarbă)

Încurajaţi-vă copilul să citească împreună cu dumneavoastră. Sugeraţi-i să spună cuvintele 
pe litere şi pe silabe şi să arate cu degetul litera pe care o rosteşte. Atrageţi-i atenţia asupra 
semnelor de punctuaţie, cum ar fi semnul exclamării, semnul întrebării, punctul şi virgula şi 
explicaţi-i rostul acestora.

Şi, mai ales, nu uitaţi să încurajaţi copilul, să-l lăudaţi şi să vă bucuraţi împreună de aceste 
clipe minunate. Astfel, confortul şi plăcerea de a citi se va cuibări în sufletul celui mic, iar 
acest lucru îi va fi de mare ajutor când va creşte mare!
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Un pitic atât de mic
Făcea baie-ntr-un ibric.
De săpun s-a-mpiedicat
Şi piticul s-a-necat.

Vai, vai! Ce păcat 
Că piticul s-a-necat!



Trei furnici negre şi mici,
Încălţate în târlici, 
Cară în spinare spice
Pentru vremea cu ilice,
Să adune de mâncare
Pentru iarna viitoare.

de Mirella Acsente
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