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Argument
Jocul constituie una dintre cele mai importante activităţi pe care un copil
le poate desfăşura
De cele mai multe ori, jucăriile sunt educative, distractive, plăcute, ele
reprezentând chiar şi pentru părinţi o modalitate la îndemână de a educa un
copil, fără a fi tot timpul lângă el.
Dar, câţi dintre noi ne punem oare întrebarea:"Există şi altfel de jocuri
pentru copii”?
Acesta este jocul prin cuvinte: poezia, care se adresează în primul rând
afectivităţii copiilor şi produce multă plăcere prin rimă şi muzicalitate.
Copilul intră în lumea poeziei si poezia intră în viaţa copilului prin
asociarea jocului propriu-zis cu jocul vorbelor versificate, prin asocierea
unei acţiuni ludice efective cu acţiunea ludică exprimată verbal.
Pe măsura vârstei, pe baza acumulărilor individuale, dar mai ales în cadrul
colectiv prielnic al grădiniţei,copiii pot fi introduşi în lumea poeziei. Având
o tematică variată, poeziile pot fi folosite în activitatea din grădiniţă nu doar
pentru simpla memorare şi reproducere, ci şi pentru stimularea creativităţii, a
capacităţii de comunicare corectă, fluentă, expresivă.
Copilăria este cel mai important stadiu al dezvoltării. Nu trebuie să fie
considerată o perioadă de tranziţie. Ceea ce se pierde sau se omite în
dezvoltarea copilului nu se poate dobândi sau redobândi niciodată la fel de
bine într-un stadiu ulterior.
Ţinând cont de aceste lucruri am creat poeziile de mai jos, un auxiliar
pentru activitatea celor care lucrează cu copiii. Sunt versuri despre
vieţuitoare, despre anotimpuri şi pentru educaţia rutieră.

RIŢA-RIŢA

Veveriţa Riţa-Riţa
Se juca in poieniţă
Cu surata ei Marina
Şi cu vecina Corina.
- O alună şi cu două
Câte fac?
- Trei !

- Dară două şi cu două,
Câte fac?
- Patru ! strigă -n cor Marina
Şi vecina ei Corina.
- Una şi cu şase alune
Câte fac?
Hai, Riţa, spune ! Riţa
stă şi se gândeşte
Şi de zor tot socoteşte…
Dar nu ştie ce să zică
Fiindcă ea e-n grupa mică !

MUSCA HARNICĂ
Trei albine s-au oprit, Să
se odihnească-un pic, Pe
o creangă de sulfină La
Simona în grădină
Pe o floare de muşcată,
Înflorită lângă poartă,
Sta o muscă, neagră tare
De atâta stat la soare.
Când le vede pe albine
Cu coşuleţele pline,
Se suceşte, se-nvârteşte ; Ar
vorbi dar nu-ndrăzneşte.
Pân’ la urmă-şi drege glasul
Şi zice săltându-şi nasul :
-Dragele mele surori Ca
şi voi alerg prin flori
Cât este ziua de lungă
Nu stau nici un pic la umbră.
Mă frământ şi-alerg într-una
Până când răsare luna.
Abia atunci mă opresc
Un pic să mă odihnesc !
Dar albinele oftând
Îşi iau zborul
Rând pe rând.
Şi se miră în tăcere:
’’Una ca ea face miere !?’’

IEPURAŞUL ŢUPA-ŢUPA
Într-o zi, spre asfinţit
Iepuraşul Ţupa-Ţupa
S-a gândit să dea o raită
Prin grădina lui Moş Luca.
Şi ce verze-avea Moş Luca
Şi ce morcovi, o minune!
Ţupa îşi lingea boticul
Că ştia cât sunt de bune.
S-a apropiat tiptil
Şi a vrut să-nşface-o varza.
Dar un lătrat l-a oprit
Vai !
Grivei stătea de pază.
Ce să facă ?
A fugit.
Cu Grivei nu te poţi pune !
Dar fugind şi-a spus în gând:
’’Voi mai încerca şi mâine!’’
N-ar fi insistat atât
Dar a consultat un doctor
Şi văzând că nu-i prea bine
Doctorul i-a spus lui Ţupa
Să ia zilnic vitamine.

IEPURAŞUL BUCĂTAR
Am văzut aseară-n vie
O blănită cenuşie.
Ţop-ţop !
Ţopăia de zor Căutând
un coltişor Unde să-şi
aşeze capul.
Pentru că vezi tu, săracul
Toată ziua alergase,
Când la târg
Şi când la moară
C-are musafiri joi seară.
Cumpărase morcovi, varză,
Chiar şi-o vânătă gustoasă.
S-o pună ca garnitură
La faimoasa lui friptură.
Din grăunţe vrea să facă
Budincă cu ciocolată
Fiindcă-i meşter bucătar,
Altu’ aşa ca el, mai rar.
Dar acum e obosit
Vrea să doarmă,
Doar un pic !

Uite-aicea, lângă poartă
Unde-i iarba mai înaltă.
Va dormi numai niţel
Că e frânt, bietul de el…
Cuibărit în iarba udă
Doarme…
Dar, gata de fugă. Chiar şi-o
frunză îl trezeşte. Fiindcă
doarme…
Iepureşte !

NESTEMATA

Într-o bună dimineaţă
Pe un fir de păpădie
Strălucea o nestemată.
Ce să fie?
Ce să fie?
Se-ntreba o buburuză
Care-abia se trezise. Şi
cum sta nedumerită Şi
se tot uita la vale
Bucurându-se că-n zare
Soarele a apărut
Nu ştiu cum, dar nestemata

Dintr-o dată-a dispărut!
-Unde-i frate, un’ s-a dus?
Ca n-a fost nimeni pe-aici.
Soarele e-acolo sus,
N-avea cum s-o şterpelească…
Nu e nici printre urzici…
Nu ştiu unde-i,să mă pici!
Să dispară una-două !
…Vezi, micuţa nu ştia
Că frumoasa nestemată
Era doar…
Un strop de rouă!

Anotimpuri
PRIMĂVARA
Fuge Crivăţul departe Îl
ia şi pe Ger cu el Gheaţancepe să se crape Zăpada
nu vrea defel
Să se ducă.
Dar gingaş,
S-a ivit un ghiocel De
sub haina-i peticită. Şi
poznaş,
Într-o clipită
Şi-a chemat şi frăţiorii ;
S-a umplut crângul de flori
Viorele,toporaşi,
Ba,se-arată de sub nori
Soarele.
Privind trufaş
La zăpada de pe dealuri
Trimite vreo două raze
S-o adune pe făraş,
Şi s-o-mprăştie pe maluri
Şi de-acolo
Vântul cald
S-o ducă pe alte meleaguri.
În livezi e sărbătoare ;
Flori,albine ,fluturaşi.
Creşte iarba prin câmpie
Şi-n pădure,
Muguraşi
Se deschid gingaş spre soare.
Primavară, cine oare
Se aseamănă cu tine?

VARA
S-au copt cireşii-n livezi
Toţi au cercei în urechi
( Aseară-a venit şi luna
Să ia şi ea trei perechi)
Soarele arde pământul
Apele încep să fiarbă
Prin grădini şi prin câmpii
Încep firele de iarbă
Să se plângă
Că e arşiţa prea mare. Ar
vrea câte-o umbreluţă Să
se apere
De soare.
Toţi copii-s în vacanţă
Peste tot e voie bună Păsări
dau concerte-n luncă Iar pe
lac
Oac-oac rasună
Toată noaptea,
Până-n zori…
E Cuptor.
S-a strâns şi grâul;
Pâinea caldă abureşte
Iară vântul se porneşte
Să danseze printre trestii.
Soare, cald, cine n-ar vrea?
La noi vara să tot stea ?
TOAMNA
Dinspre munte tot coboară
Oşti de frunze ruginii ;
Zilele sunt tot mai scurte,
Iară iarba din câmpii
Uşurel îşi pleacă fruntea
Speriată şi confuză.
Păsărelele-au plecat.
Stoluri,stoluri se îndreaptă
Spre alte ţări
Unde le-aşteaptă
Altă vară. Bietele
vieţuitoare
Spre culcuşuri se grăbesc;
Unele-au cămara plină,

Altele- de zor pornesc Să
mai strângă ce se poate
Pentru iarna
Ce-o să vină… Coşul
toamnei este plin
Mere,pere,struguri,prune,
Oameni harnici au muncit
Şi acum au recolte bune.
Toată firea se îmbracă
În hăinuţe arămii,
Iar prin şcoli
Din nou răsună
Glasuri calde de copii.

IARNA

Alb covor se-aşterne uşor
De la şes şi pân’ la munte.
Pomii-s goi şi-s supăraţi
Şi-ar dori
Ca să se mute
Mai spre casă, lângă sobă
C-au început să strănute
Şi li-e teamă
De-o raceală. Suflă vântul
fără milă Spulberând pe
deal zăpadă Sus, pe stâlp,
o coţofană Tremură,
Zburlindu-şi coada.
Păsărele zgribulite,
Nemâncate de aseară,
Stau pitite pe sub streşini
Şi visează
Tot la vară.
Doar în deal, pe derdeluş
Din zori până-n asfinţit,
Ţipete şi veselie…
- Iarnă, bine ai venit !

LECŢIA DE

CIRCULAŢIE

O PLIMBARE PRIN ORAŞ
Azi, doamna educatoare
Ne-a promis, Dei timp frumos
Că vom merge la plimbare.
Vom merge în parc, pe jos.
Azi vom fi, deci, pietoni.
Câte doi, frumos de mână
Am pornit-o pe trotuar…
Soarele şi el alături
A pornit pe cer, hoinar.
Am ajuns la semafor;

Este roşu. Ne oprim.
Aşteptăm s-apară verde
Şi atunci, abia, pornim.
Dintr-o parte-n alta-a străzii
Albe dungi- Trunchiuri
de pomi Parcă-i un pod
peste apă Trecerea de
pietoni.
Am ajuns la colţ de stradă ;
Cum să trecem ?
Nu-i marcat!
Dar doamna educatoare
Ne-aminteşte :
-Aţi uitat?
Ne uităm întai la stânga.
De nu vine vreo maşină
Trecem…
Ne oprim ;
Ne uităm apoi la dreapta
Şi de-i liber
O pornim
Până ajungem pe trotuar.
E uşor dar nu uitaţi :
Nu treceţi nicicând o stradă
Fără să vă-asiguraţi !
CURAJOASA
Irinel şi cu Andrei
Se-ndreptau spre grădiniţă.
Iar în faţa lor pe stradă
Mergea iute o fetiţă.
O maşină cu viteză
Ce trecea atunci pe stradă,
Pe fetiţa cu codiţe
N-a avut timp să o vadă.
Şi de n-ar fi fost băieţii
Să o tragă pe trotuar,
Cine ştie ?
’’Curajoasa’’
Poate-ar fi azi în spital !

LILI
Strada nu e loc de joacă ;
Asta ştie orişicine. Nici
de mers cu bicicleta Sau
patine cu rotile.
Într-o zi cu ceaţă deasă
Ştiţi voi, s-o tai cu cuţitul,
Lili a plecat voioasă
În vizită la bunicul.
A ieşit frumos în stradă,
A urcat pe bicicletă
Şi mergea Lili ca vântul,
Deloc nu era atentă.
A ajuns la colţ de stradă.
Trebuia să se oprească,
Să se uite-n stânga, în dreapta,
Nu cumva să o lovească Vreo
maşină sau căruţă!
Dar ce credeţi ? A oprit ?
Nicidecum.
A mers ‘nainte.
Nici măcar nu s-a gândit
Că pe ceaţa asta deasă O
maşină dacă trece
N-ar avea timp ca să vadă
Prea bine ce se petrece.
Chiar aşa s-a întamplat.
Când Lili cu bicicleta
A trecut în fuga mare
Din stânga
Venea tramvaiul… Ce
mai scârţâit de fiare
Ţipete şi gălăgie !
Lili s-a pierdut cu firea
Bicicletă, pălărie
Au zburat nu ştie unde…
La spital doar s-a trezit

Cu piciorul drept scrântit.
Acum stă şi se gândeşte
La greşeala ce-a făcut…
Bicicleta ei cea dragă
O aşteaptă-acasă, dar
Lili acum s-a-nvăţat minte…
Va merge
Doar pe trotuar !
SEMAFORUL
Ieri veneau pe drum spre casă
Un băiat şi o fetiţă, Andreea
şi Florentin Veneau de la
grădiniţă.
S-au oprit la semafor.
Roşu era ochiul său.
- Nicidecum nu traversaţi,
Spunea elCă e de rău !
Trec maşini în sus şi-n jos
Şi vă pot accidenta, Ochiul
verde când se-aprinde Puteţi
şi voi traversa !

