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La ceainărie 

    E ora 10. Mircea e cu Cecilia. Mircea ia un ceai cu miere.  

-Ce aromă are ceaiul? întreabă Cecilia. 

-Este un ceai cu aromă de cireșe, răspunde Mircea. 

 

La săniuș 

  E luna ianuarie. Ieri a nins iar. Eu iau sania. Urc pe o colină. Nicușor este deja sus. Sania 

alunecă iute. 

-Tii, ce bine e! 

-Să ne mai dăm o dată! spune Nicușor. 

-Doar o dată! Se face seară. 

 

Pisoiul lui Pintea 

  Pintea a primit un pisoi. Este un motănel alb. Numele lui este Pătrățel. El mânâncă doar lapte. 

Pintea se joacă mult cu el. Pătrățel nu se supără. Uneori el sare ca o minge. Timpul nu este destul 

pentru toate jocurile. 

        

În familie 

  Este seară. Suntem toți acasă.  

  Eu sunt Sorina. Am 7 ani. Acum învăț să scriu și să citesc. Pot scrie și o scrisoare. 

  Sora mea este Sonia. Ea este mare. A fost la Sinaia cu sora mamei. Mi-a adus o carte nouă. Este 

o poveste despre pisoiul Sașa. Cartea are și pagini pentru colorat. Oare voi termina de colorat 

până sâmbătă? 

 

 

 



Acasă 

   Suntem acasă. Mama coace cornuri. Mamaia coase o cămașă nouă.  Corina colorează o cană. 

Este o cană cu 2 căței.  

-Corina, cum se numesc cățeii? 

-Numele lor sunt Codiță și Petecuț. 

Prieteni 

   Teo este prietenul meu. El are doar opt ani. Este mai mare decât mine. Tatăl lui este prieten cu 

tata. Petrecem mult timp împreună. Uneori mergem toți la pescuit.  

   Tudor este vărul lui Teo. Și cu el sunt prieten. El instalează jocuri pe calculator. Mereu sunt 

uimit cât de priceput este. 

La stomatolog 

    Doru este prietenul meu. De două zile are dureri de dinți. El se duce la stomatolog. Medicul îl 

consultă. Îi pune un pansament special.  

    Doru pleacă bucuros. De acum se poate distra iar cu noi. 

 

Cu trenul 

    Bogdan călătorește cu trenul. Vrea să ajungă la Brașov. Cu el este bunica. Stau pe aceeași 

banchetă.  

-Bunico, unde sunt biletele? 

-Stai fără grijă! Ele sunt în buzunar. Este bine să le păstrăm până când terminăm călătoria. 

 

La bunici 

   Gogu și Geta sunt la  bunicii de la Giurgiu. Ei au o grădină mare. Acolo cresc multe legume. 

Acum s-au copt gogoșarii.  

-Bunicule, putem culege? 

-Sigur. Fiecare culege în găleata lui. Primul primește gutui gălbui. 

 

Unchiul lui Chiriță 

     Chiriță petrece vacanța la unchiul lui. Numele lui este Iordache. El este chitarist. Poartă 

ochelari. Știe să vorbească în limba chineză. Chiar dacă este foarte ocupat, Iordache se uită la 

meciuri cu Chiriță. Chiar acum privesc un meci de baschet. 


