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 Cuvinte ... MAGICE

Soarele rotund și vesel
Prin fereastră mi-a zâmbit,
Mângâindu-mi ușor fața,
Eu îndată m-am trezit
Și-am zis plin de-nflăcărare:
„BUNĂ DIMINEAȚA, Soare!

Nicușor s-a încurcat,
Invers el s-a încălțat
Și o cheamă pe mămica
Spunându-i politicos:
„Ajută-mă, mamă dragă,
Să mă-ncalț, TE ROG FRUMOS!”

Piți e o pisicuță
Frumoasă și jucăușă.
Bolul cu lăptic, fuguța,
Eu mereu îi pregătesc.
Ea m-atinge cu lăbuța
Vrând să-mi spună: „MULȚUMESC!”

Când te cerți sau când greșești
Să îți ceri mereu iertare.
Spune-i prietenului tău:
„IARTA-MĂ, ÎMI PARE RĂU!”

Încă o zi de grădiniță
S-a sfârșit. E pe final.
Jucăriile-adunăm,
Spre casă ne îndreptăm
Și spunem toți la plecare:

       ,,LA REVEDERE, doamna educatoare!”

După o zi de alergat
Prin pădure după mure,
Martinel a obosit
Și-adoarme, visând la lună,
Iar ea intră pe fereastră
Și îi spune: „NOAPTE BUNĂ!”

Întrebări de conţinut:

- Care sunt cuvintele magice?
- De ce spunem că sunt „magice”?
- Când se folosesc aceste cuvinte?



ŢEPĂLICI

( pentru copiii mofturoşi la mâncare sau neascultători )

Ţepălici e un arici-pogonici,
Un copil vioi ca şi voi.
Uneori e cam rebel
Şi face doar ce vrea el.

Să vă spun eu, bunăoară,
Cum a rămas cu burta goală
Şi de foame a răbdat
Pentu că n-a ascultat.

Mama-i spuse: - Hai la masă,
Supa e foarte gustoasă!
- Nu vreau să-mi umplu burtica,
Mie nu-mi place supica!

- Hai, te rog, zice mămica,
Dacă nu mănânci supica,
Burta-ţi va rămâne goală,
Supă nu mai este-n oală!

- Nu mi-e foame şi nu vreau,
Pe tabletă vreau să stau.
Nu am timp nici de mâncat,
Nu mă satur de jucat!

Mama-i spune : - Eu mă duc,
În pădure să aduc
 Ciupercuţe pentru cină,
Foamea când o să îţi vină,

Du-te în bucătărie
Supa e în farfurie.
Ţepălici e concentrat
N-are vreme de mâncat!

Mama s-a întors acasă.
Supa nu mai e pe masă,
Ţepălici doarme în pat,
Pe semne s-a săturat.

- A fost bună supa mea?
- N-am gustat deloc din ea…
- Cum aşa? întrebă mama mirată
- Pentru că mi-a fost furată!

- Furată? – Da. Moş Martin cel pofticios
A simţit al ei miros,
Pe furiş s-a strecurat
Şi supica mi-a mâncat!

De mâncare n-am avut,
Burtica rău m-a durut,
Am plâns mult, am obosit
Şi cred că am adormit…

- Ai văzut, măi Ţepălici,
Ce se-ntâmplă cu un arici
Ce de mama nu ascultă?
Suferă durere multă!

- Iartă-mă, mămica mea,
N-am făcut ce trebuia,
De tine n-am ascultat
Şi de foame am răbdat!

Lecţia am învăţat
Când de foame am  răbdat.
Îţi promit că-n viitor
Voi fi copil ascultător!

Mama a pornit degrabă
Şi s-a apucat de treabă,
Ciupercuţe-a pregătit
Pentru copilul iubit.

Iar când cina a fost gata,
Mama, Ţepălici şi tata,
Au mâncat pe săturate
Ciupercuţe aromate.



Întrebări de conţinut:

- Despre cine este vorba în poezie?
- Ce îi plăcea lui Ţepălici să facă?
- Ce i s-a întâmplat lui Ţepălici fiindcă nu a ascultat de mama lui?

Întrebări de personalizare:

- Cum credeți că s-a simțit Ţepălici când a văzut că nu are ce să mănânce?
- I-a părut rău că nu a ascultat de mama lui?
- Vouă vi s-a întâmplat să nu vă ascultaţi părinţii? Când? Povesteşte ce s-a întâmplat.
- Cum te-ai simțit?
- Cum te-ai fi comportat tu dacă erai în locul puiului de arici?
- Ce sfaturi le dați copiilor care nu își ascultă părinții?


