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Joc de memorie



Taie cartonaşele! Formează cuvintele după cum spune doamna învăţătoare! 
Spune câte o propoziţie pentru fiecare!

fa tă

su Vpa

ca să

Iu Wpa

la mă

fo că

mu Vra

sa re

va se

fi le

ca se

pe re

vi le

mu re

la le

le
fată vase 
supă file 
casă case 
lupă pere 
lamă vile 
focă mure 
mură lalele 
sare



ee fa-ce @o-ra 7
*

fa-ce va-ca 7
•

(3 e fa-ce fo-ca 7
•

ee ru-pe fa-ta 7
m

pe ce sa-re fo-ca 7
•

pe ce sa-re fa-ta 7
m
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măr lup fir mac
coc rac val fum
fus toc toc tel

' K '
aie cartonaşele! Găseşte perechile!

va-ză va-ze fa-tă fe-te
po-ză po-ze ra-mă ra-me

ma-mă ma-me lu-pă lu-pe
vi-lă vi-le pa-ră pe-re

la-mă la-me te-mă te-me
mu-ră mu-re pi-pă pi-pe
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pi-lă ca-la

si-ta pa-tă cu-tă le-să

ca-să cu-pă ra-mă la-mă

Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte!

pi tă ca pa le
cu si să ra la

tă ca lă mă să
Vpa mă cu lă tă



dud

dar

du-dă

dop

zid

dâ-ră

dac

la-dă

ca-dă

rid

da-lă

da-tă



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte! Dar a treia?



Taie cartonaşele! Potriveşte cuvintele la imagini!
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so-fer9 si-ret pi-lot

co-sar
#

pa-loş me-dic

co-cos#mo-rar fă-ras9



Taie cartonaşele! Formează cuvintele după cum spune doamna învăţătoare! 
Spune ceva despre ele!

a fis#

a mic

0 ras#

0 mat

0 rar

u măr

e lev

u mor

a puc

a duc

a par

a răt

a mar

u med

u sor
#

e fă

sar
#

afiş apuc 
am ic aduc 
oraş apar 
om ăt arăt 
orar am ar 
um ăr umed 
elev uşor 
um or eşarfă
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îo-ma ri-di-că ra-mu-ra.

f/T 1 \
(ro-di-ca ri-di-că la-da.
pi-si-ca ce-re lap-te.
dla-na ce-re lap-te.
dlan du-ce sa-cul.

fea-lul du-ce sa-cul.
Taie cartonaşele! Potriveşte cuvântul la imaginea corespunzătoare!
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\ycard port
sort# cârd
tort porc

port turc cerc fard



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte!
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ves tă dai tă
har Vpa pal mă
cus

9
că cui me

mus că pas Vca
pas tă mas că
şap te per lă
câr mă cas că
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tren drum plic trup

preş plus clop praz

stop dres plop stup
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i-li sa-lu-tă.
Sa-ta sa-lu-tă.
wi-ca ma-ci-nă.
omă-rul ca-de.
ian-du ca-de.
Ibu-ni-ca ma-ci-nă.
Ou-ci-ca nu-mă-ră.
Sa-ta spa-lă.
fa-ta spa-lă.
uîfua-ma spa-lă.





bam bus

cac tus

păs tor

car ton

per vaz

ner vos

ser
9

bet

car tof

pes car

pin ten

pic tor

har pon

zum zet

nec tar

sam
9

pon

lan Una

ter
bambus pescar 
cactus pinten 
păstor pictor 
carton harpon 
pervaz zumzet 
nervos nectar 
şerbet şampon 
cartof lanternă



Taie cartonaşele! Citeşte propoziţiile! Potriveşte propoziţiile cu imaginile 
corespunzătoare! La fiecare imagine corespund 2-3 propoziţii.
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fta-ta re-pa-ră ba n-ca.
Ibar-bu ca-ră scu-le-le.

w{

m
2

lbu-ni-ca fa-ce tar-tă.
ee-li-a spa-lă ci-re-şe.
ua-ma fa-ce com-pot.
ei-ci pu-ne ce-lo-fan pe bor-can.
gi-na ba-te co-vo-rul.__________
Oi-vi spa-lă u-şa.______________
ffe-te-le sunt har-ni-ce.________
tti-ti es-te su-pă-rat.___________
lbu-ni-cul re-pa-ră ma-şi-na.
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ver-de mu-rat gal-ben gus-tos

văr-gat ra-pid cal-dă mic

cu-rat lung fin ma-re



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte!
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4 io ben 1i m m mo Jar_____ 1

je ton ba gaj
bu jor co joc
po jar ba raj
pa saj ga raj

Joc de memorie

jo-ben mo-jar je-ton ba-gaj

bu-jor co-joc po-jar ba-raj

pa-saj ga-raj



le si
#

v sna

ma ci nă

dă râ mă

su fe Wra

ri di wca

mă tu ră

su râ de

re pe tă
şalupă leşină 
viperă macină 
capelă dărâmă 
răşină suferă 
păşune ridică 
cameră mătură 
cămară surâde 
ruşine repetă

sa
#

Iu Vpa

vi pe ră

ca pe lă
Ura si

#

Vna
Wpa su

#
ne

ca me ura
Wca ma wra

ru si
#

ne



cân-tec cân-te-cel bas-ton bas-to-nasa

mij-loc mij-lo-cel bul-găr bul-gă-raş

bos-tan bos-tă-nel pal-ton pal-to-naş

cer-cel cer-ce-luş ser-tar ser-tă-rasa

bu-jor bu-jo-rel nas-tu-re năs-tu-rasa

car-ton car-to-nasa şar-pe şer-pi-şor



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte! Dar a treia?

za hăr za vor ba zin me zel
ba gaj ja Ion ca nar pa vai

car
pân

• Wja
ză

vas
sal

]ă_
bă

bar
pan

za
tă

ban
pan

ca
ta
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dă wra

băr bi tă
9

răs
#

ni tă
9

jor di tă
9

bur ni tă
9

sol ni tă
9

buf ni tă
9

Iu be ni

tă
9

ţandăra burniţă 
bărbiţă solniţă 
răşniţă bufniţă 
jordiţă lubeniţă



wi-te-lul mă-nân-că fân.9 ___ _______________________________

eă-ţe-lul mă-nân-că un os._____
%a-pul sa-re gar-dul.___________
ţă-ra-nul fa-ce o că-pi-ţă de fân.
pi-si-ca sa-re din că-ru-ţă.______
EDi-na suf-lă Yn mu-zi-cu-ţă._____
eo-co-şul sa-re pe gard.________
mă-mă-ru-ţa se ur-că pe frun-ză.



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-o sub imagine! Dar a doua? Potriveşte! Dar a treia?



San-du ri-di-că mă-rul.
Ma-ra îm-pli-neş-te cinci ani.
A pri-mit mul-te da-ruri._______
Ma-ma a copt un tort.________
A-fa-ră es-te ză-pa-dă ma-re.____
Ti-tus ca-u-tă sa-ni-a în du-lap.
Se du-ce la der-de-lus._________________________________________________________________ ______________

Mi-rel pre-gă-teş-te suc de me-re.
O ser-veş-te pe l-ri-na._________
A-du-ce un pa-har.____________
Ol-ga du-ce că-ţe-lul la plim-ba-re.
A-zo-rel es-te fe-ri-cit._________
A-re o le-să ro-si-e.w



te-ren teasc cas-tan
pe-re-te deal sac
peş-te rea ac
se-te nea la-ma
ve-de leac a-ra-ma

cre-ve-te tea-tru fan-fa-ra



te-ren teasc cas-tan
pe-re-te deal sac
peş-te rea ac
se-te nea la-ma
ve-de leac a-ra-ma

cre-ve-te tea-tru fan-fa-ra



Taie cartonaşele! Desparte cuvintele în silabe! Care este prima silabă? 
Potriveşte-le sub imagini! Dar a doua? Potriveşte! Dar a treia?

bu zu nar buz du gan
di ri jor măr ţi şor
ca Pi şon car na val
ca ta log caş ca val

ma ga zin lăn ţi şor
mă ce Iar man da rin
go go şar gal be nuş
pa pa gal tir bu şon
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Pa-vel se du-ce în ex-cur-si-e.
A ur-cat pe mun-te.____________
Pe că-ra-re ve-de un cerb.______
A nins.______________________
Că-lin şi Ho-ri-că se duc la să-ni-uş.
Pe-tra de-se-nea-ză o ca-să._____
Cu ver-de co-lo-rea-ză fe-reas-tra.
A-co-pe-ri-şul o să fi-e ro-şu.____
Tan-ti Zi-na a fă-cut cum-pă-ră-turi.
A-re pa-tru pla-se gre-le.________
Mi-rel o a-ju-tă._______________
Ta-ta să-deş-te un co-pac._______
Co-ri-na îl va u-da.



(gTx:
? \ 4 2 /  Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

Ma-ma cer-ne fă-i-nă,
pen-tru că fa-ce co-zo-nac.

Cer-bul s-a spe-ri-at,
pen-tru că a ve-nit pă-du-ra-rul.

Ce-la a pier-dut un cer-cel,
pen-tru că s-a des-fă-cut.

Ce-zar mă-tu-ră,
pen-tru că a spart ceş-cu-ţa.

Ci-ci se du-ce la ci-ne-ma,
pen-tru că vrea să va-dă un film.

Mir-cea ser-veş-te ci-na,
pen-tru că es-te flă-mând.

Cir-cu-lăm cu a-ten-ţi-e,
pen-tru că es-te cea-ţă.

Ci-re-şi-ca în-cal-ţă ciz-me,
pen-tru că es-te frig.



ni-sip iar-bă ba-na-na
pi-sic bă-iat da-ta

vi-ni-lin ia-urt mac
crin to-iag var
zid iar-nă fa-zan

zil-nic so-ia pa-har
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tra-ge lin-ge un-ge

stin-ge spar-ge §ter-ge

fri-ge cu-le-ge strân-ge
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^ Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

Ce-zar cu-le-ge ro-şii,
ca să fa-că sa-la-tă.

Mi-ru-na spar-ge nuci,
ca să fa-că pră-ji-tu-ră.

Ci-ci strân-ge hai-ne-le,
ca să le cal-ce.

Co-ri-na se un-ge cu cre-mă,
ca să fa-că pla-jă.

Pa-ul stin-ge lu-mi-na,
ca să se cul-ce.

Zi-na mer-ge în gră-di-nă,
ca să sa-pe.

Si-mi-na ce-re bani,
ca să cum-pe-re ci-re-şe.

Ti-ti fa-ce un ta-blou,
ca să par-ti-ci-pe la ex-po-zi-ţi-e.



Ni-cu-şor plân-ge.
A că-zut de pe tro-ti-ne-tă.
A-re o ra-nă la cot.__________
tbu-ni-ca o aş-teap-tă pe Ja-na.
ifa-ce clă-ti-te._______________
Le um-ple cu ur-dă dul-ce.____
Tan-ti Li-na se du-ce la pia-ţă. 
Cum-pă-ră o gă-i-nă şi le-gu-me.
O să fa-că o su-pă bu-nă._____
E-mil scri-e te-ma.___________
A fă-cut o gre-şea-lă._________
fter-ge cu ra-di-e-ra.__________
U-ţu se du-ce în pă-du-re._____



şir ied e-lev
ţin-tit ie-pu-raş me-re
pitic lă-mâ-ie vre-me

ri-si-pit fier se-cret
lin miez şef
fin pie-ton de-vre-me
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gi-ro-far fragi ve-rigi mar-gi-ne

re-gi-nă ar-gint fri-gi-der gi-ra-fă
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E o-ra me-sei.
Mân-ca-rea es-te ga-ta. swiNi-cu se spa-lă pe mâini.

a rSe a-şea-ză la ma-să. ci

A-fa-ră es-te ger.
le-pu-ra-şul a gă-sit un mor-cov.
Mă-nâni-că cu pof-tă.
An-ge-la şi E-u-gen cu-leg gu-tui.
Ma-ma le pu-ne în coş.
Ei vor pre-gă-ti gem şi com-pot.
Co-pi-ii fac cu-ră-ţe-ni-e în cla-să.
Ion şter-ge ta-bla cu bu-re-te-le.
Li-a-na u-dă flo-ri-le.
No-ri-ca va mer-ge lai şcoa-lă.
Ma-ma îi cum-pă-ră <o gean-tă ro-şi-e.
Ibu-ni-ca îi cum-pă-ră pan-tofi noi.
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cio-ban pro-fe-sor cro-i-tor poş-taş

ciz-mar me-dic zu-grav re-gi-zor



nor oa-lă ra-ma
mo-tor şcoa-lă far
doc-tor coa-că-ze pa-lat

soţ coa-jă cal
şorţ şoa-re-ce ma-ca-ra

to-por oa-se bas-ma



Decupează! Citeşte! Potriveşte!
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roa-tă soa-re moa-ră sfoa-ră

floa-re şcoa-lă coa-jă coa-că-ze



(g/X
^ \^5 3 ^/ Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

So-ni-a coa-se nas-tu-re-le,
pen-tru că s-a rupt.

lan-cu pri-meş-te me-di-ca-men-te,
pen-tru că es-te bol-nav.

Li-zu-ca ce-re o coa-lă de hâr-ti-e,
pen-tru că de-se-nea-ză.

Sa-ra poar-tă ciz-me de ca-u-ciuc,
pen-tru că plo-uă.

Pâi-nea es-te moa-le,
pen-tru că es-te proas-pă-tă.

Li-că vor-beş-te în şoap-tă,
pen-tru că es-te ră-gu-şit.

Lu-ci-an re-pa-ră poar-ta,
pen-tru că es-te stri-ca-tă.



Decupează! Citeşte propoziţiile şi aranjează-le pe baza imaginilor! 
Pentru fiecare imagine sunt 2-3 propoziţii.

|hĵ '§§!
M a-m a coa-se o fus-ti-ţă. m

ffrD o-ri-na o a-ju-tă.

Pu-ne a-ţă în  ac.

Go-gu a pri-m it un ie-pu-raş.

Strân-ge iar-bă pen-tru el.

E-le-vii sunt în cur-te.

Fe-te-le sar coar-da.

Iba-ie-ţii a-run-că m in-gea.

D o-ri-na a-re o-re de di-m l-nea-ţă.

Azi s-a tre-zit târ-ziu._____________________

A -cum  se gră-beş-te la şcoa-lă.

Lui Dan îi pla-ce să co-lo-re-ze.

Ce-re de la m a-m a o car-te de co-lo-rat.



Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

E-na-che a lu-at che-ia

şi a des-cu-iat u-şa.

Do-ru a-re o ja-che-tă no-uă

şi es-te ta-re mân-dru.

M i-tra-che a cum -pă-rat un bu-chet de flori

şi l-a dat ma-mei.

bu-ni-ca a lu-at o-che-la-rii

şi a cî-tît zi-a-rul.

A ve-nit poş-ta-şul

şi a a-dus un pa-chet.

Li-li-a-na a in-trat în res-ta-u-rant

şi a che-m at chel-ne-rul.

Ta-ta scoa-te bri-che-ta

şi a-prin-de lu-m â-na-rea.

Fa-bi-an joa-că bas-chet

şi se an-tre-nea-ză zil-nic.



Decupează! Formează propoziţiile!

Pă-lă-ri-a bu-ni-cu-lui es-te ve-che.

Pa-na cor-bu-lui es-te nea-gră.

Ebo-tul câi-ne-lui es-te ne-gru.

Mie-rea al-bi-nei es-te dul-ce.

Lap-te-le pi-si-cii es-te gus-tos.

U-re-chea mă-ga-ru-lui es-te lun-gă.

Pu-ful bo-bo-ce-lu-lui es-te moa-le.

Cio-cul ber-zei es-te lung.

Su-pa bu-ni-cii es-te gus-toa-să.

Creas-ta co-co-şu-lui es-te ro-şi-e.

Mă-rul bă-ia-tu-lui es-te gus-tos.



Decupează! Potriveşte cuvintele la căsuţa potrivită!

co-joc bu-toi mic
moş doi-nă film

cor-don oi-nă vis
o-col foi ti-mid
copt ră-ţoi ni-mic
joc doi-că fin



Bar-bu s-a trezit.
Bar-bu s-a ri-di-cat. 
Bar-bu s-a spă-lat.
Bar-bu s-a şters._____
Bar-bu s-a îm-bră-cat. 
Bar-bu s-a piep-tă-nat. 
Bar-bu s-a în-căl-ţat.
Şi a por-nit la şcoa-lă.



Decupează! Citeşte! Potriveşte!E l
Mo-bi-lă A-ni-ma-le Zar-za-vat
di-van gi-ra-fă fa-so-le

scă-u-nel e-le-fant gu-li-e
bi-rou cim-pan-zeu pă-trun-jel

ca-na-pea urs mor-cov
du-lap leu var-ză

ma-ză-re co-no-pi-dă ţe-li-nă
râs ca s-tor cea-pă

Ju-că-rii Hai-ne Bi-ju-te-rii
do-mi-no fus-tă co-roa-nă
ur-su-leţ ha-lat lăn-ţi-şor
min-ge că-ma-şă i-nel
lea-găn blu-ză măr-ge-le

şah gea-că bră-ţa-ră
le-go şo-se-te cer-cei

şap-că ves-tă ti-ti-rez



Taie cartonaşele! Formează cuvintele! Potriveşte cu imaginea!

chi nez chi brit
chi men chi lot
re chin chi ta wra

chif tea ro chi tă_ff_______ _______

chi fia chi tan tă_je______________



Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

Cior-ba nu es-te ac-ră,
de-şi ma-ma a pus borş în ea.

Mi-hai s-a dus la schi,
de-şi ză-pa-da s-a to-pit.

Ciu-cu-re-le băs-cu-ţei s-a rupt,
de-şi ma-ma l-a cu-sut ieri.

Cioa-ra mă-nân-că o-mizi,
de-şi a-re cio-cul ră-nit.

Co-pi-ii se duc la circ,
de-şi bu-fo-nii vor lip-si.

Mâ-na fe-ti-ţei es-te mur-da-ră,
de-şi a spă-lat-o.

în bu-că-tă-ri-e mai sunt cio-buri,
de-şi bu-ni-ca a mă-tu-rat.

Li-că a cum-pă-rat cio-can nou,
de-şi a-re a-ca-să u-nul vechi.



Decupează! Citeşte propoziţiile şi aranjează-le pe baza imaginilor! 
Pentru fiecare imagine sunt 2-3 propoziţii.

4 â

Bu-ni-ca a-du-ce o-uă-le.

hZ/1

Pre-gă-teş-te o-chiuri.

A -chim  m ă-nân-că cu pof-tă.

M a-ga-zi-nul s-a des-chis.

Chi-vu es-te pri-m ul cum -pă-ră-tor.

Ce-re chif-le proas-pe-te.________________

M a-m a fier-be su-pă de car-tofi._______

Pu-ne chi-m en în cra-ti-ţă. 

în  bu-că-tă-ri-e  m i-roa-se fru-m os. 

Che-ţa a pri-m it o ro-chi-e de ca-ti-fea.

Din pă-ca-te es-te prea lun-gă._________

Cro-i-to-rea-sa o scur-tea-ză.

Chi-şu se du-ce la poş-tă.______________

A  pri-m it un pa-chet.



plic ta-ior loc

trib cre-ion o-col

mi-nim ra-ion foc

zil-nic ma-io-ne-ză mor-cov

rid du-ios mo-tor

lin ma-ior nord



\ j 5 4 /  Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

ihea-ţa se to-peş-te,
pen-tru că es-te cald.

fhe-mul s-a în-câl-cit,
pen-tru că s-a ju-cat pi-si-ca cu el.

Pe drum es-te ghe-ţuş,
pen-tru că es-te frig.

An-ghel ci-teş-te mult,
pen-tru că îi plac bas-me-le.

Mi-re-la a-re ghe-te-le mur-da-re,
pen-tru că a căl-cat în no-roi.

Şo-ri-ce-lul s-a ghe-mu-it,
pen-tru că s-a spe-ri-at.

Pi-si-ca scoa-te ghea-re-le,
pen-tru că le as-cu-te.



\^ 55^ / Decupează! Formează propoziţiile!

Da-că nin-ge,
o să mă dau cu sa-ni-a.

Da-că e ger,
o să în-ghe-ţe la-cul.

Da-că merg la co-fe-tă-ri-e,
o să mă-nânc în-ghe-ţa-tă.

Da-că ful-ge-ră,
o să şi tu-ne.

Da-că o să se coa-că vi-şi-ne-le,
o să fa-cem gem.

Da-că spăl gea-mul,
o să stră-lu-ceas-că sti-cla.

Da-că merg în l-ta-li-a,
o să mă-nânc spa-ghe-te.

Da-că mă duc la gră-di-na zo-o,
o să văd ghe-par-dul.



M ij-loa-ce de  
tran-sport

Fruc-te Bă-u-turi

m o-to-ci-cle-tă por-to-ca-lă si-rop
ra-che-tă a-grî-şă lap-te

bar-că m e-re ceai
a-u-to-buz lă-m â-ie suc

m a-şi-nă ba-na-nă a-pă
tram -vai pe-pe-ne ca-fea

b i-c i-d e-tă sm o-chi-nă va-por

M ân-că-ruri
O -biec-te de 

sport

M a-te-ri-a-le
de

con-struc-ţie

su-pă schi-uri scân-dură
frip-tu-ră disc grin-dă

spa-ghe-te pa-ti-ne ţi-glă
ră-ci-tu-ră sa-ni-e m or-tar
om -le-tă m in-ge pia-tră

pră-ji-tu-ră su-li-ţă ni-sîp
plă-cin-te var chec

chit ca-ra-m i-da ra-che-tă  
de te-n is



A -li-m en-te
ln-stru-m en-te

m u-zi-ca-le
Flori

u-lei trom -pe-tă pă-pă-di-e
za-hăr xi-lo-fon m ac
fa-i-na sa-xo-fon crin

m ar-ga-ri-nă vi-oa-ră m ar-ga-re-tă
car-ne to-bă bu-jor
o-rez pi-an la-lea

griŞ ţam -bal zam -bi-lă
m ă-lai flu-ier
o-ţet chi-ta-ră

Re-chi-zi-te
şco-la-re

Con-di-m en-te
w  v  •Pa-sari

pix sa-re vra-bi-e
cre-ion chi-m en cio-câr-li-e

ca-ri-o-că bo-ia pi-ţi-goi
com -pas scor-ţi-şoa-ră struţ

li-n i-ar pî-per coi-că-ni-toa-re
cre-tă va-ni-li-e vu l-tu r
ca-iet cu-i-şoa-re cioa-ră

ra-di-e-ră le-bă-dă rân-du-ni-că



Taie! Citeşte propoziţiile! Caută propoziţiile care se potrivesc!

Stau la ghi-şeu,__________________
ca să cum-păr bi-le-te.____________
Fă-nel bea a-pă/__________________
ca să nu mai su-ghi-tă.____________
Cum-pă-răm cea-pă, ro-şii şi ar-dei/ 
ca să pre-gă-tim ghi-veci de le-gu-me.
A-duc un ghi-veci nou,____________
ca să plan-tez muş-ca-ta.__________
Fe-te-le cu-leg flori/_______________
ca să fa-că ghir-lan-de.____________
Merg în pă-du-re/________________
ca să cu-leg ghin-dă.______________
Pun căr-ţi-le în ghi-oz-dan,_________
ca să în-văţ din e-le la şcoa-lă._____
în-ghit me-di-ca-men-tul,___________
ca să mă fac bi-ne.



a-co-pe-ri-şul ca-sei
va-lul u • •ma-rn
be-cul lam-pn

şi-re-tul ghe-tu-ţei
cer-ce-lul ma-mei

bas-to-nul bu-ni-cii
pra-gul u-şii

bu-zu-na-rul fus-tei

stu-pul al-bi-nei
mu-şu-ro-iul fur-ni-cii

ghe-mo-to-cul pi-si-cii
o-ul %J m • •ga-i-nn

cui-bul rân-du-ni-cii
gâ-tul gi-ra-fei

cio-cul ber-zei
cor-nul va-cii



Fe-ti-ţa în -ghe-ţa-ta. prin-de

Vul-pea gă-i-na. cum -pă-ră

Ur-sul fragi. lin-ge

Poş-ta-şul un pa-chet. hră-neş-te

Zu-gra-vul vop-sea. a-run-că

Rân-du-ni-ca pu-ii. ca-u-tă

Bă-ia-tul m in-gea. a-du-ce

Fe-m e-ia cur-tea. cu-ră-ţă

M e-ca-ni-cul m a-şi-na • spu-ne

Bu-ni-ca car-tofi. fa-ce

Bu-ni-cul o po-ves-te. m ă-tu-ră

Co-fe-ta-rul pră-ji-tu-ră. re-pa-ră

Bu-că-ta-rui m i-ti-tei. tra-ge

Ca-lul că-ru-ţa. fri-ge



Decupează! Potriveşte cuvintele!E l
pa-na cor-bu-lui
ca-sa mel-cu-lui

creas-ta co-co-şu-lui
ghea-ra ti-gru-lui

bla-na ur-su-lui
pot-coa-va ca tu-lui

coa-ma le-u-lui
lâ-na ber-be-cu-lui

le-sa câi-ne-lui
ga-u-ra şo-ri-ce-lu-lui

ra-za soa-re-lui
ra-mu-ra co-pa-cu-lui
că-ma-şa bă-ia-tu-lui

a-pa râ-u-lui
co-li-vi-a pa-pa-ga-lu-lui

ba-ghe-ta di-ri-jo-ru-lui



Citeşte! Decupează! Potriveşte!

Cui i-a cum-pă-rat Ro-xa-na ca-do-uri?


