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Acest material este gratuit şi poate fi 

descărcat pentru uz personal de către cadre 

didactice sau părinţi, fiind destinat lucrului cu 

copiii la clasă sau în mediul familial. 

Materialul este sub protecţia dreptului de 

autor, fiind interzisă tipărirea, copierea sau  

multiplicarea lui în scopuri comerciale, 

precum şi copierea şi distribuirea 

imaginilor în mediul virtual, pe site-uri, 

pagini sau grupuri sociale. Dacă veţi 

considera că şi alte persoane ar fi interesate 

de acest material, puteţi distribui link-ul

către site, apăsând butonul SHARE, 

aflat sub articol.



Ață, ac, alune,

Albină, arici,

Le vedeți pe toate

Desenate-aici.

Dar de ce anume?

Știe cineva?

- Știu eu, zice Ana,

Toate-ncep cu A!

a A



Un boboc,

Cam bondoc,

Vrea să-i dau baloane-n cioc…

Eu fac baie, nu mă joc!

Barcă, brad, burete, bec,

Cu ce literă încep?

b B



Cartea o citesc...

Pe cal călăresc...

În căruț mă sui,

Doar când obosesc.

Un păun cu coadă

Casa vrea s-o vadă.

Cine șade-n ea?

Chiar bunica mea!

Și-am să-i scriu, deoarece

Știu de-acum trei litere: A, B, C.

c C



Mama azi mi-a dat în dar,

De la ea, un degetar.

Cinci degete intră-n el,

Dar nu pot să cos defel!

Dedițelul, pe dulap,

Zice: - De necaz te scap,

Dacă știi să-mi spui acuș’

Prima litera din „duș”!

d D

Dicționar: dedițel - plantă cu flori mari, de culoare albastru-violet sau galben, folosită în fabricarea medicamentelor



e E
Elefantul Trompișor

Este foarte-ascultător

Și primește, drept răsplată,

O eșarfă colorată.

Elefant,

Elegant,

Echer,

Elicopter,

Elev, educat,

Eu pe E l-am învățat!



O furnică gospodină

Alerga după făină.

Fluturașul cel hoinar

Zice: Du-te la morar!

Moara macină: boc! boc!

Fără fum și fără foc.

Furnicuțe, fluturi, flori,

Parcă-s frați, parcă-s surori,

O familie unită,

Iar fetița-i fericită.

f F



g G
- Grigoraș,

Băiețaș,

Dă-mi gogoși,

Să-ți dau galoși.

- Du-te, gâscă, în oraș

Ca să-ți cumperi guleraș!

- Poate-mi dai o garofiță?

- Hai cu noi la grădiniță,

Că ai glas și știi cânta

Și-o gutuie îți vom da!

- Ga! Ga! Ga!

Dicționar: galoși - încălțăminte din cauciuc, care se poartă peste pantofi sau ghete, pentru a le proteja de umezeală sau noroi



Hai la horă, măi băieţi,

Care sunteţi mai isteţi;

Hai la horă, fetelor,

Daţi mâna baieţilor,

Hora mare învârtiţi

Şi din gură hăuliţi:

Hu-iu-iu! Hu-iu-iu!

Iar colo, pe bolovan,

Stă domnul hipopotam

Şi exclamă cu mirare:

- Vai, ce haltere uşoare!

Nu mai ştiu ce să mă fac…

Tot mai bine-i în hamac!

h H

Dicționar: a hăuli - a scoate un strigăt  lung,ascuțit, puternic  de bucurie, chemare etc



Iepuroaica-mamă

Copilaşii-şi cheamă:

- Ia veniţi toţi trei,

Iepuraşii mei,

Că mama v-aduce

Inimioara dulce,

Lapte, în ibric,

Să sorbiţi un pic,

Ierburi pe alese

De la iaz culese,

Iar, dacă mai vreţi,

La izvor mergeţi,

Că sunteţi isteţi,

Dragii mei băieţi!

i I

Dicționar: iaz - lac, baltă 



j J
Un joben, precum se știe,

E un fel de pălărie;

Dar din el, un scamator

Scoate-n fața tuturor

Sticle, panglici, jucării,

Păsărele, iepuri vii.

Un jongler și-un japonez

Zic : - Să vezi și să nu crezi!

Dicționar: panglică - bucată lungă și îngustă de țesătură (material  folosit pentru îmbrăcăminte)



I L
Lângă liliac,

Mare larmă fac

Cățelul Lăbuș

Și lăcusta Tuș.

Fiecare vrea

Lingura s-o ia.

Luna zice: - Stați,

Nu vă mai certați!

Doar voi stiți prea bine,

N-aveți cu ce-o ține!

Dicționar: larmă - gălăgie



- Marinare, n-ai vapor?

- Am mașină cu motor.

- Dar cu mingea ce-ai să faci?

- Vreau s-o dărui celor dragi,

Mulți mărunți, alții mai mari,

Toți ca mine, marinari.

Munte, mare, măr, muștar,

Mac, măceș, mărgăritar,

Monument, meșter, model

Sunt cuvinte cunoscute,

Care-ncep toate la fel…

m M

Dicționar: mărgăritar - perlă, boabă rotundă și tare, albă, care se formează în corpul unor scoici  și  e folosită ca bijuterie

monument -obiect mare, construit din piatră, lemn etc în amintirea unui eveniment sau persoane importante

meșter - om care lucrează bine, priceput

model - exemplu



Nasul lui Ninel

Nu știu ce-i cu el,

Noaptea i se pare

Că nici nu-l mai are;

Peste-o zi, vreun ceas,

E ca orice nas,

Apoi, fără veste,

Cât o nucă crește .

Eu cred că Ninel

A mințit nițel!

n N



o O

Dicționar: parale - bani

ol - oală din lut , înaltă

Oaia prin oraș colindă

Ca să-și cumpere oglindă.

Oul o oprește-n cale

Și-o întreabă : - Ai parale?

Oaia zice : - Stai puțin,

Am un ol cu lapte plin.

Laptele din ol de-l vinzi,

Poti să-ți cumperi opt oglinzi.



Pătuțul păpușii,

Chiar în dreptul ușii...

Plapuma-i curată,

Perna înfățată,

Păpușa spălată.

Porumbeii, trei,

Vin în visul ei.

Plopul, la fântână,

Un cântec îngână.

p P



Radu și Rodica

Toată ziulica

Robotesc prin curte,

Că sunt treburi multe.

Fetița

Spală rochița,

Băiatul

Repară raftul,

Numai rața, mai hapsână,

Se ceartă c-un pui de râmă.

r R

Dicționar: a roboti - a face treabă

hapsână - lacomă



s S

Când mă sui pe sănioară

Către stele parcă zbor,

C-aș ajunge fără scară

Pân’-la Moș Crăciun în nor,

Ca să-i dau scrisoarea asta

Și apoi să mă cobor,

S-aștept să-mi aducă daruri,

C-am fost bun și silitor.



ș Ș
Șoricelul Știe-Tot

Stă de-un ceas mișcând din bot

Și își spune bucuros:

- Vai, ce multe am de ros:

Șapcă, șorț, șoșoni, șosete,

Să mănânc pe îndelete!

Și de-oi vrea și haine, sper

Să găsesc în șifonier.

- Șoricelule, i-am zis,

Șifonierul e închis.

Dicționar: şoşoni - încălţăminte din cauciuc, care se purta peste pantofi sau ghete, pentru a le proteja de umezeală sau noroi; galoşi 



t T
Intră trenul în tunel

Și se teme Tudorel...

Plânge... mi-e milă de el...

- Taci și nu mai tremura,

C-am să-ți dau trompeta mea,

O floare de trandafir

Și o pușcă pentru tir!

Când tunelul se termină,

Iarăși ieșim la lumină!



ț Ț

Țap cu barba țăcălie,

Doar să dea cu capul știe...

- Eu te cumințesc acuș,

Că te leg de un țăruș!

Și pentru țânțar am leac:

Puțin fum și-i vin de hac!



u U

Plouă, nouă nu ne pasă

Sub umbrela de mătasă...

Apa ducem în ulcior,

Adunată chiar din nor.

Așa cântă, prin pădure,

Ursuleții după mure...

Chiar de nu-i adevărat

Noi pe U l-am învățat.



v V
Doamna Vaca și-al ei fiu,

Vițelușul cel zglobiu,

De vreo două zile vor

Să se plimbe c-un vapor.

Veverița, hop și ea,

C-o valiză foarte grea.

Dar vaporul nu oprește,

Peste valuri lin plutește.



z Z

Zâna a făcut un semn

Cu bagheta ei de lemn

Și în carte-a apărut

Tot ce-aicea ați văzut:

Ac, Balon, Carte, Dulap,

Elefant, Floare, Gânsac,

Horă, Inimioară, Joc ,

Liliac, Motor, Noroc,

Oaie, Pat, Rachetă, Sac,

Șarpe, Tren, Umbrela, Țap,

Vapor, Zarzăr... și cu-ncetul

Știm acum tot alfabetul!
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