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Ursul

Ursul, cât este de mare,

Doar forme rotunde are

Şi e uşor, ai să vezi,

Să înveţi să-l desenezi!

Să începem de la cap:

Din rotund am să îl fac;

În el, două mititele:

Ochii - ca două mărgele;

Sub ele, mai faci uşor

Încă unul: botişor.

Două jumătăţi de cerc

Îi vor sta pe cap - urechi;

Sub cap, fac un oval mare:

Corp. Să trecem la picioare:

Două-n stânga trunchiului,

Alte două-n dreapta lui;

Sunt pereche sus şi jos, 

Ca să-i fie de folos,

Când va merge prin pădure

După fragi şi după mure.

Logorici



Mărul

Vrei un măr să desenezi?

Hai să-ţi spun cum să lucrezi:

Mai întâi faci un inel

Cât un fund de păhărel.

Sus, un arc mai mititel,

Nu deasupra, ci în el,

Iar pe arc pui o codiţă

Şi pe ea o frunzuliţă.

Mărul este gata? Nu-i!

Colorează-l în gălbui,

Auriu sau tot roşcat.

Poftă bună la mâncat!
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Veveriţa

De pe-o creangă pe cealaltă,

Ne-ncetat, ca mingea saltă,

Veveriţa cea codată.

Hai s-o desenăm îndată!

Hai s-o desenăm, dar cum?

Vă voi spune chiar acum!

Coada veveriţei pare

Ca un semn de întrebare:

Unul mic şi altul mare.

Ţine coada pe spinare,

Iar spinarea ţi-o arată

Linia încovoiată.

Drept urechi de veveriţă

Două vârfuri de peniţă

Şi sub ele, rotunjor,

Îi facem şi-un botişor.

Gămălie ca de ac

Este ochiul ce i-l fac

Şi-i mai fac două lăbuţe

Îndoite şi micuţe

Cu o linie aplecată

Şi sub ea alta culcată,

Veveriţa-i desenată, 

Pe crenguţă aşezată.
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Ghiocelul

Soarele de primăvară

Scoate din zăpadă-afară,

Albi şi gingaşi ghiocei,

Să ne-mpodobim cu ei.

Să vă spun cum să lucreze

Cine vrea să-i deseneze:

Desenează un inel

Mare cât un sâmburel.

Apoi face, dar egale,

Sub inel, două petale.

Din petale s-a ivit

Muguraşul ascuţit.

Din inel, în sus porneşte

O vărguţă, se-ndoieşte

Şi apoi în jos coboară;

Două frunze o-nfăşoară.

Subţirică, ascuţită,

Tot cu verde e vopsită.

Şi ai desenat astfel

Minunatul ghiocel.

Încă doi sau trei ca el

Şi-ai făcut un bucheţel.

Logorici



Laleaua

O lalea am desenat

Dintr-un ou cu vârful spart.

O codiţă trag sub el

De fir verde, subţirel

Şi, lipită de codiţă, 

Desenez o frunzuliţă.

Frunzuliţa-i verde, iată

Şi cu vârf ca de săgeată.

Apoi, în cealaltă parte, 

Încă una, ca la carte

Şi laleaua-i desenată!

Acum trebuie colorată:

Galben, roşu, violet...

Dacă vrei chiar un buchet,

Încă una desenează

Şi la fel o colorează;

Încă două...încă trei...

Încă patru...câte vrei!

Eu, de ziua mamei mele,

I-am adus în dar lalele.

Ea cu drag mi le-a luat

Şi zâmbind m-a-mbrăţişat.
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Vaporul

Bărci, corăbii şi vapoare

Am văzut plutind pe mare.

Cum poţi desena vapoare?

Din mai multe linioare.

Şi nu este greu deloc:

Desenând întâi un cioc

Şi puţin mai depărtate

Două linii aplecate, 
Apoi două beţe-n sus

Şi-ntre ele o sârmă-am pus.

Între beţe mai poţi face,

Rând pe rând două capace,

Unul mare, altul mic,

Şi pe ele-un coş ridic,

Coş din care iese fum,

Când vaporul e pe drum.

Dedesubt, o linioară,

Care suie şi coboară,

Arătând ca faţa mării,

Şerpuind în largul zării.
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Gândăcelul

Vrei să ştii cum Dumitrel

Desenează un gândăcel,

Ca să faci şi tu ca el?

Fă întîi un mic inel

Lunguieţ, puţin turtit.

După ce l-ai isprăvit,

Scrii în el frumos şi clar

Un T mare de tipar.

Sus, deasupra, pe inel,

Un bob negru mititel,

Care-i cap de gândăcel

Cu antenele pe el.

Dar picioare n-are oare?

Cum de nu: şase picioare!

Şi le desenezi frumos:

Două-n sus şi patru-n jos.

Gândăcelu-i supărat...
L-ai lăsat necolorat

Şi nu-i nici un gândăcel

Fără de culori pe el!

Roşu, negru sau verzui,

Auriu, ori albăstrui ...

Poţi pe gândăcel să dai

Cu orice culoare ai ...
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Peştişorul

Desenăm foarte uşor

Orice fel de peştişor,
Din două arcuri culcate

Faţă-n faţă aşezate.

La un cap se-ncalecă

Tocmai ca o foarfecă,

Iar în cealaltă parte

Un arc mic capu-i desparte.

Desenăm şi o mărgică,

Ochiul peştelui adică.

Iar din scurte linioare,

La egală depărtare,

Îi fac aripile toate

De pe pântec şi din spate.

Desenăm şi coada-ndată

Cu o linie curbată,

Iar din linii ondulate

Desenăm solzii pe spate.

Vezi că desenez uşor

Orice fel de peştişor?
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Puişorul

Dacă vreau, eu pot uşor

Desena un puişor:

Fac întâi un cerc micuţ,

Găurit ca un bănuţ.

Sub bănuţ am aşezat

Un oval cam aplecat.

Pe oval, o linioară

Ţine loc de aripioară,

Iar din două beţişoare

Îi fac puiului picioare.

La picioare pun şi gheare,

Patru-i pun la fiecare.

Bietul pui, nu are cioc...

Să-i găsesc şi lui un loc!

Unesc două liniuţe

În locul unei codiţe.

Nu uitaţi, micuţul pui

Este colorat gălbui.

Desenând de multe ori,

Căpătăm mulţi puişori.
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Iepuraşul

Iepuraşul ştii tu oare

Să îl faci doar din ovale?

Trupul e ovalul mare,

Sub el două mici picioare.

Altul mic, pe cât se poate, 

E codiţa de la spate.

Capul e-n cealaltă parte, 

Un oval mai măricel

Şi lipite stau de el

Alte două lungi, lăsate

Oblic dreapta, către spate, 

Sunt urechile-i vestite

Şi-ntotdeauna ciulite,

Linii - mustăţi la botic

Şi să vadă - un ochi mic.

Ţup, ţup, ţup către răzor

Vrea să roadă-un morcovior!
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